
 

 

 

Podmienky akcie: 

1. Akcia „DNSSECni si doménu“ (ďalej len „Akcia“) je určená všetkým Registrátorom. 

2. V rámci Akcie je možné: 

a. získať zľavu 1,- EUR bez DPH v prvom roku jej registračného obdobia na novú Doménu, 

zaregistrovanú počas trvania Akcie a zabezpečenú DNSSEC, a to nezávisle od akcií 

„Získaj 100, dostaň 100“ a „Nové domény za lacnejšie“, 

b. oceniť aktivitu Registrátora pri predlžovaní registračných období existujúcich Domén, 

a to návratom finančných prostriedkov v hodnote 20,- EUR bez DPH za každých 100 

Domén daného Registrátora predĺžených počas trvania Akcie, zabezpečených DNSSEC, 

pričom jednotlivá Doména sa započítava práve raz nezávisle od počtu predĺžení jej 

Registračného obdobia počas trvania Akcie. 

3. V rámci Akcie sa rozumie: 

a. Doménou zabezpečenou DNSSEC taká Doména, pri ktorej zabezpečenie 

prostredníctvom DNSSEC nastalo najneskôr do ukončenia Akcie, 

b. novou Doménou, ktorá je v čase svojej registrácie voľná / nezaregistrovaná. 

4. Neoddeliteľnou podmienkou získania zľavy je komunikácia SK-NIC ako partnera Akcie formou 

umiestnenia loga SK-NIC v marketingových materiáloch a nosičoch spojených s touto Akciou. 

5. Návrat finančných prostriedkov sa realizuje vystavením dobropisu zo strany SK-NIC a zvýšením 

kreditu Registrátora vo výške príslušných finančných prostriedkov, pričom 

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

b. dobropis k Akcii bude vystavený najneskôr do 15.12.2019, 

c. finančné prostriedky, na ktoré vznikol nárok, budú zaslané najneskôr do 14 dní od 
vystavenia príslušného dobropisu. 

6. V prípade zlúčenia viacerých Registrátorov sa ich nárok na návrat finančných prostriedkov 
zlučuje. 

7. SK-NIC si vyhradzuje právo neuskutočniť návrat finančných prostriedkov, čím zároveň zanikne 
príslušný nárok zo strany Registrátora, ak  

a. sú údaje podľa bodu 5.a potrebné k vystaveniu dobropisu nepravdivé, 

b. Registrátor neuhradil riadne v dátume splatnosti faktúru vystavenú v zmysle 
Registrátorskej zmluvy a Pravidiel, 

c. ak bola pred návratom finančných prostriedkov podľa bodu 5 Registrátorovi ukončená 
jeho Registrátorská zmluva. 

 

Akcia trvá od 15.10.2019 do 15.11.2019, vrátane. 

 

 

 

 

 

 


