I. WARUNKI REJESTRACJI
1. Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami rejestracji i utrzymywania domen w
NASK, wpisem do rejestru zastrzeżonych znaków towarowych i nie będzie naruszał żadnych
z tych wpisów, i jednocześnie przysługuje mu prawo do domeny.
2. Warunkiem rejestracji domeny w Net Line s.c jest poprawne wypełnienie wniosku o
rejestrację oraz wniesienie opłaty za domenę.
3. Domena zostanie zarejestrowana w ciągu 24 godzin od daty wpływu środków na konto Net
Line s.c. w banku BGŻ SA O/Lublin o numerze 76 2030 0045 1110 0000 0050 3040
4. W przypadku braku wpływu środków na konto bankowe w ciągu 5 dni od złożenia wniosku o
rejestracje, domena nie zostanie zarejestrowana.
II. OPŁATA ZA DOMENY
Opłaty za domeny.
Wysokość opłat:
Opłata w PLN netto za:

1 rok

2 lata

3 lata

Domena krajowa:
.pl

70,00
75,00

140,00
150,60

210,00
225,40

Domeny funkcjonalne:
.com.pl, .biz.pl, .net.pl, .org.pl...

55,00
65,00

110,00
130,00

165,00
195,00

Domeny regionalne:
.waw.pl ...

25,00
25,00

50,00
50,00

75,00
75,00

Opłata nie podlega zwrotowi w części lub całości.
5. Opłata za domenę może być dokonana przelewem bankowym lub kartą kredytową.
6. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana Wnioskodawcy na adres podany we wniosku z
chwilą rejestracji domeny.
7. Wnioskodawca upoważnia Net Line s.c. do wystawienia faktury bez podpisu.
8. Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za kolejny okres utrzymania domeny na
5 dni przed końcem obecnego okresu.
9. W przypadku braku wpływu środków za domenę na konto Net Line s.c. w terminie
przewidzianym w pkt. 8 domena zostaje wyrejestrowana z ostatnim dniem opłaconego okresu.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W kontaktach z Net Line s.c. dotyczących obsługi domen (zmiany delegacji, ustanowienia
płatnika itp.) należy podawać nr ID* nadanym we wniosku rejestracyjnym.
10. W przypadku utarty lub zagubienia nr ID* obowiązkiem Wnioskodawcy jest
udokumentowanie własności domeny (faktura za rejestrację domeny, wyciąg bankowy itp.)
11. Net Line s.c. zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji domeny, w przypadku naruszenia
przez Wnioskodawcę postanowień niniejszego regulaminu.

* ID - numer identyfikacyjny nadawany wnioskowi o rejestrację domeny

