
ZASADY	REJESTRACJI	I	UTRZYMYWANIA	NAZW	DOMEN
INTERNETOWYCH	W	DOMENIE		OSWIECIM.PL		

1. Petex  Usługi  sp.  z  o.o.  (dalej  "PETEX")  utrzymuje  zarejestrowaną  nazwę  poddomeny

internetowej w domenie oswiecim.pl.

2. Abonent, w rozumieniu Zasad rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych (dalej

"Zasady")  oznacza  podmiot  (wnioskodawcę),  z  którym  PETEX  zawarł  umowę  o  rejestrację  i

utrzymywanie nazwy domeny (dalej "Umowa").

3. Abonent uiszcza, przed rejestracją opłatę za 12 miesięcy, w każdym następnym roku trwania

umowy za każde rozpoczęte 12 miesięcy utrzymywania nazwy domeny (dalej "opłata roczna")

przed końcem obowiązywania opłaty za rok poprzedni.

ZAWARCIE	UMOWY

4. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania poprawnego wniosku rejestracyjnego i rejestracji

nazwy domeny.

5. Rejestracja nazwy domeny wymaga:

a. przesłania  faxem  lub  drogą  elektroniczną  na  konto  biuro@uslugi.p-x.pl  prawidłowo

wypełnionego Wniosku o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny (dalej "Wniosek");

b. doręczenia PETEX, w terminie siedmiu dni od daty przesłania Wniosku wydrukowanego, a

następnie podpisanego Wniosku w formie pisemnej.

6. Nazwa domeny zostanie zarejestrowana w terminie pięciu dni roboczych od daty wpływu

opłaty na konto bankowe PETEX: 23 1050 1070 1000 0090 3161 4408.

7. Podstawę odmowy rejestracji nazwy domeny stanowi:

a. prowadzona  aktualnie  rejestracja  tej  samej  nazwy  domeny  przez  osobę  trzecią  lub  jej

wcześniejsze zarejestrowanie,

b. podanie we Wniosku:

i. nazwy domeny o nieprawidłowej składni,

ii. nieprawidłowego serwera nazw,

iii. nieistniejącego w Internecie serwera nazw, z wyjątkiem sytuacji, gdy nazwa domeny

zgłaszanej we Wniosku stanowi część nazwy serwera,

iv. niepełnych lub nieprawdziwych danych,

c. złożenie Wniosku dotyczącego nazwy domeny nie związanej z działalnością wnioskodawcy,

sprzecznej z zasadami rejestracji domen podanych przez NASK.

d. dokonanie zmian w pisemnej formie Wniosku w stosunku do jego formy elektronicznej,

e. nie usunięcie błędów we Wniosku w terminie wyznaczonym przez PETEX.

8. PETEX  może  zwrócić  się  do  wnioskodawcy  o  doręczenie  dodatkowych  dokumentów

dotyczących danych wskazanych w treści Wniosku. Niedoręczenie dokumentów w wyznaczonym

terminie stanowi podstawę do odmowy rejestracji.

9. Termin pięciodniowy, o którym mowa w pkt. 6, biegnie na nowo od usunięcia błędów, o

których mowa w pkt. 7 lub doręczenia PETEX Wniosku z dodatkowymi dokumentami, o których

mowa w pkt. 8.

10.Wysokość opłat rocznych:   70 ,- ne�o rocznie + 23% VAT 86,10 bru�o . Opłata roczna nie

podlega zwrotowi w części lub całości.

ROZSTRZYGANIE	SPORÓW

11.W przypadku poinformowania PETEX o istnieniu sporu dotyczącego danej nazwy domeny,

zmiana Abonenta tej nazwy domeny zostanie wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia sporu.

12.PETEX wykona orzeczenie sądu rozstrzygające spór pomiędzy Abonentem a osobą trzecią,

dotyczący  nazwy  domeny.  W  przypadku  wydania  przez  sąd  orzeczenia  stwierdzającego

naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej  w wyniku rejestracji  nazwy domeny, Umowa

wygasa z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia.



OBOWIĄZYWANIE	UMOWY

13.Podstawę do rozwiązania  Umowy stanowi brak zapłaty  części  albo całości  opłaty rocznej.

Ponowna rejestracja  tej  samej nazwy domeny będzie możliwa po uiszczeniu przez Abonenta

opłaty zaległej wraz z odsetkami oraz złożeniu nowego Wniosku, o ile w chwili rejestracji nazwa

domeny będzie dostępna. Usunięcie nazwy domeny jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

14.Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  nieoznaczony.  Wypowiedzenie  Umowy  powinno  zostać

złożone na piśmie lub drogą faksową.

ZMIANY	ABONENTA	LUB	DELEGACJI	NAZWY	DOMENY

15.PETEX dokonuje zmiany delegacji nazwy domeny lub zmiany Abonenta w terminie pięciu dni

roboczych  od  daty  doręczenia  prawidłowo  wypełnionego  i  podpisanego  wniosku  o  zmianę

delegacji  nazwy  domeny  lub  zmianę  Abonenta,  którego  formularz  został  zamieszczony  w

witrynie internetowej NASK.

16.Zmiana  delegacji  nazwy  domeny  nie  zostanie  wykonana  w  przypadku  podania  przez

Abonenta:

a. ciągu znaków nie wskazującego na skonfigurowany serwer nazw,

b. niepełnych lub nieprawdziwych innych informacji.

POSTANOWIENIA	KOŃCOWE

17.Abonent odpowiada za skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania nieprawdziwych

danych lub nieinformowania PETEX o ich zmianie.

18.W sprawach dotyczących rejestracji i utrzymywania nazw domen PETEX może kontaktować

się  korzystając  z  adresów  poczty  elektronicznej,  faksów  podanych  przez  wnioskodawcę  lub

Abonenta.

19.Zmiana wysokości opłat rocznych lub Zasad będzie ogłaszana poprzez publikację w witrynie

internetowej  PETEX.  Dopuszcza  się  zawiadomienie  Abonenta  o  powyższych  zmianach  drogą

elektroniczną.

20.Zasady obowiązują od dn. 01-01-2015


