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 Regulamin 
promocji „Domena europejska” 

(obowiązuje od 15 listopada 2021 do 29 grudnia 2021) 

${BEZARCH}  ${BEZPODPISU} 

Postanowienia ogólne 

1. Promocja „"Domena europejska", zwana dalej „Promocją”, umożliwia Abonentowi rejestrację nowej domeny .eu w usłudze Pakiet 

Hostingowy Orange Office w opcji pakiet Standardowy, Rozszerzony lub Premium, zwanej dalej „Usługą”, świadczonej przez 

Orange Polska S.A., zwaną dalej „Orange”, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 15 listopada 2021 r. do 29 grudnia 2021. Orange zastrzega sobie prawo do zmiany, 

odwołania lub przedłużenia okresu trwania Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyn. 

3. Promocja dostępna jest wyłącznie dla Abonentów, którzy: 

1) korzystają z jednej z następujących usług: Internet Firmowy, Dostęp do Internetu DSL, Biznes Pakiet Fiber lub Biznes Pakiet, 

2) dokonają rejestracji domeny przy wykorzystaniu panelu administracyjnego Orange Office dostępnego pod adresem 

https://office.orange.pl/administrator. 

Przedmiot Promocji 

4. Promocja polega na rejestracji nowej domeny .eu na warunkach promocyjnych na pierwszy rok opisanych w poniższej tabeli: 

 

Cena netto/rok 16,58 zł 

VAT 3,81 zł 

Cena brutto/rok 20,39 zł 

 

5. Przystąpienie do Promocji odbywa się poprzez opłacenie subskrypcji wybranej domeny .eu z wykorzystaniem panelu 

administracyjnego. 

6. Opłacenie subskrypcji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinno zostać wykonane najpóźniej do końca dnia 

obowiązywania Promocji. 

Postanowienia końcowe 

7. Promocja może być łączona z innymi promocjami lub akcjami o ile umowa o świadczenia usług o których mowa w ust. 3 pkt 1) lub 

regulaminy takich promocji czy akcji nie stanowią inaczej. 

8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte odpowiednio 

w umowach, cennikach oraz regulaminach świadczenia usług o których mowa w ust. 3 pkt 1), obowiązujących Abonenta. 

Nasze dane 

9. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 

3.937.072.437 zł. 


