
Regulamin promocji „Rozdajemy domeny”
Obowiązuje od 01.09.2015 do odwołania

§ I - Uwagi wstępne

1. Organizatorem promocji jest new4mat.com Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Cygana 4/319, 45-131 Opole, 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000226406 zwana dalej Organizatorem.

2. Z oferty mogą skorzystać Klienci, mający podpisaną umowę sprzedaży licencji n4CMS oraz uregulowane 
należności względem Organizatora.

3. Promocja trwa od 01.09.2015 od odwołania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

§ II - Zasady promocji

1. Organizator w ramach promocji oferuje bezpłatną rejestrację domen polskich (.pl, .com.pl i inne 
funkcjonalne, .waw.pl i inne regionalne).

2. Klient może w ramach promocji zarejestrować maksymalnie trzy domeny polskie, bez opłaty rejestracyjnej.
3. Klient odpowiada za podane w kontaktach dane oraz ma obowiązek weryfikacji danych przed wykonaniem 

rejestracji.
4. Promocja obejmuje rejestracje domen na okres jednego roku.
5. Odnowienie domen odbywa się według cennika obowiązującego na dzień odnowienia domeny.
6. Klient nie jest obligowany do odnowienia domen zarejestrowanych w niniejszej promocji.
7. W okresie pierwszego roku od zarejestrowania domeny, Klient może dokonać transferu do innego operatora, jeśli 

wykona odnowienie domeny. Odnowienie odbywa się według aktualnie obowiązującego cennika.
8. Klient zamawiając usługę w promocji zaświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje wszystkie 

jego warunki.

§ III - Postępowanie reklamacyjne

1. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za uwarunkowania, które uniemożliwią Klientowi
skorzystanie z oferty promocyjnej. Jakkolwiek nie ponosi także odpowiedzialności za awarie powstałe w wyniku 
działania sytuacji nieprzewidzianych i awarie dostawców poszczególnych usług.

2. W wypadku sprzeczności postanowień regulaminu domenowego oraz promocyjnego zastosowanie ma niniejszy 
regulamin.

3. Reklamacje związane z promocją można składać pisemnie na adres siedziby Organizatora.
4. Reklamacje dotyczące promocji zgłaszane pisemnie zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
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