Akcia Nové domény za lacnejšie
Podmienky akcie:
1. Akcia Nové domény za lacnejšie je určená všetkým Registrátorom.
2. V rámci akcie Nové domény za lacnejšie je možné v prvom roku svojho registračného obdobia
namiesto štandardnej ceny pre Registrátorov podľa Cenníka zaregistrovať novú Doménu za
jednotnú akciovú cenu 7 EUR bez DPH.
3. Akciovú cenu je možné uplatniť iba
•

na novú Doménu, t.j. Doménu, ktorá je v čase svojej registrácie voľná / nezaregistrovaná,
pričom čas registrácie musí nastať počas obdobia trvania tejto akcie,

•

počas prvého stavu TA resp. Deactivated novej Domény – ak nová Doména zmení svoj
stav na iný stav ako uvedené, nárok na akciovú cenu zaniká, t.j. na túto Doménu bude
možné aplikovať už iba štandardnú cenu podľa Cenníka; Po 31.8.2017 sa na podmienku
podľa tohto bodu neprihliada.

4. Zmena Držiteľa sa nepovažuje za registráciu Domény.
Táto akcia trvá od 1.9.2016 do 31.12.2018.

Akcia Získaj 100, dostaň 100
Podmienky akcie:
1. Akcia Získaj 100, dostaň 100 je určená všetkým Registrátorom.
2. V rámci akcie Získaj 100, dostaň 100 je možné oceniť aktivitu Registrátora pri registrovaní
nových Domén, a to návratom finančných prostriedkov v hodnote 100 EUR bez DPH za každých
100 nových Domén zaregistrovaných prostredníctvom tohto Registrátora.
3. Do Domén počítaných na účely tejto akcie sa
3.1

počítajú iba nové Domény, ktoré boli zaregistrované a uhradené v rámci akcie Nové
domény za lacnejšie, pričom čas ich úhrady nesmie nastať po období trvania akcie Získaj
100, dostaň 100. Časom úhrady sa rozumie pripísanie príslušných finančných
prostriedkov na na to určený účet SK-NICu.

3.2

nepočítajú Domény, ktoré nespĺňajú podmienku podľa bodu 3.1, t.j. Domény, ktorým sa
predlžuje registračné obdobie, už zaregistrované Domény a podobne.

4. Návrat finančných prostriedkov sa realizuje vystavením dobropisu zo strany SK-NIC a do
31.5.2017 zaslaním príslušných finančných prostriedkov na účet Registrátora a od 1.9.2017
zvýšením kreditu Registrátora vo výške príslušných finančných prostriedkov, pričom
4.1

SK-NIC použije k vystaveniu dobropisu aktuálne údaje Registrátora vedené v evidencii
v súvislosti s príslušnou Registrátorskou zmluvou,

4.2

Ak sa finančné prostriedky zasielajú na účet Registrátora, Registrátor s nárokom na
návrat finančných prostriedkov musí oznámiť SK-NICu účet, na ktorý sa majú príslušné
finančné prostriedky vrátiť (účet Registrátora),

4.3

dobropis sa vystavuje prvý deň v každom mesiaci trvania tejto akcie a v prvom dni
v mesiaci nasledujúcom po ukončení tejto akcie, za predchádzajúce obdobie, v ktorom
prišlo u Registrátora k splneniu podmienky podľa bodu 2 a teda nároku na návrat
finančných prostriedkov,

4.4

SK-NIC zasiela finančné prostriedky, na ktoré vznikol nárok najneskôr do 14 dní od
vystavenia príslušného dobropisu.

5. V prípade zlúčenia viacerých Registrátorov sa ich nárok na návrat finančných prostriedkov
zlučuje.
6. SK-NIC si vyhradzuje právo neuskutočniť návrat finančných prostriedkov, čím zároveň zanikne
príslušný nárok zo strany Registrátora, ak
6.1

sú údaje podľa bodu 4.1 potrebné k vystaveniu dobropisu nepravdivé,

6.2

sa finančné prostriedky zasielajú na účet Registrátora a nie je najneskôr do 31.8.2017
splnená podmienka podľa bodu 4.2,

6.3

nastalo vypovedanie Registrátorskej zmluvy podľa bodov 15.3.1, 15.3.4 alebo 17.3
Pravidiel účinných od 28.5.2015 alebo od 1.1.2017 a neskôr, ak dovtedy nebola splnená
podmienka podľa bodu 4.2 tejto akcie alebo podľa bodu 15.3.2 alebo 15.3.3 Pravidiel
účinných od 28.5.2015 alebo od 1.1.2017 a neskôr alebo SK-NIC odstúpil od
Registrátorskej zmluvy s okamžitou účinnosťou podľa Pravidiel účinných od 1.9.2017,

6.4

Registrátor neuhradil riadne v dátume splatnosti faktúru vystavenú v zmysle dodatku
k Registrátorskej zmluve, umožňujúcemu využívanie symbolu „záväzná platba“.

Táto akcia trvá od 1.9.2016 do 31.12.2018.

