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A home.pl promóciós akciók általános szabályzata 
  

  
1. § Általános rendelkezések 
  
1. Ez a Szabályzat meghatározza a home.pl Részvénytársaság (székhelye: ul. Zbożowa 4, 70-653 
Szczecin, cégjegyzékét vezető bíróság: Szczecini Kerületi Bírósága, az Országos Bírósági 
Cégnyilvántartás XIII. Gazdasági Főosztálya, cégjegyzékszáma: 0000431335, adóazonosító szám: 
8522103252, REGON: 811158242 – a továbbiakban: Szervező) által szervezett promóciós akciók (a 
továbbiakban: „promóciós akciók”) szabályait. 
2. A promóciós akció feltételei nem kombinálhatók más promóciós ajánlatokkal, különleges 
ajánlatokkal, kulcsfontosságú ügyfelek számára elérhető ajánlatokkal, kivéve, ha az egyes 
promóciós ajánlatok feltételei lehetővé teszik ezt a lehetőséget. 
  
2. § Fogalommeghatározások 
  
1. Kiegészítő Promóciós Domain Név –  a Szabályzat értelmében a Szervező Szabályzata 
értelmében vett Promóciós Specifikációban feltüntetett domain név, amelyet a Szervezőn 
keresztül regisztráltak/megújítottak a promóció alatt a Kiegészítő Promóciós Domain Név 
Előfizetési Időszakára, azaz a Promóciós Specifikációban feltüntetett promóciós áron, a Promóciós 
Szolgáltatás vagy Promóciós Domain Név regisztrációjával/megújításával együttesen, vagyis a a 
regisztrációs/megújítási csomaggal együtt. 
2. Kiegészítő Promóciós Szolgáltatás - a Szabályzat értelmében a Szervező által a Promóciós 
Specifikációban megadott, elektronikus úton nyújtott szolgáltatás, amelyet a Szervezőn keresztül a 
promóció részeként regisztrált/megújított a Kiegészítő Promóciós Szolgáltatás Előfizetési 
Időszakára, azaz a Promóciós Specifikációban megadott promóciós áron együttesen, vagyis a 
csomagban a Promóciós vagy Promóciós Domain Név Szolgáltatás regisztrációjával/megújításával 
együttesen vagyis a a regisztrációs/megújítási csomaggal együtt. 
3. Kedvezmény/promóciós kód - a Szabályzat értelmében a Szervezőtől bármilyen formában 
kapott kód (betűk, karakterek, számok), amely lehetővé teszi a Szervező által szervezett 
promócióban való részvételt a Promóciós Specifikációban leírt feltételekkel. 
4. Ügyfél - a Szabályzat értelmében Vevő a Szervező Szabályzata értelmében. 
5. Fogyasztó - a Szabályzat értelmében olyan természetes személy, aki a promóciós akció 
keretében teljesíti: 
    1. a Promóciós Szolgáltatás regisztrációját/megújítását a Szervezőnél, amely nem közvetlenül 
kapcsolódik az üzleti vagy szakmai tevékenységéhez, vagy 
    2. regisztrálja/megújítja a Kiegészítő Promóciós Szolgáltatást a Szervezőnél, amely közvetlenül 
nem kapcsolódik üzleti vagy szakmai tevékenységéhez, vagy 
    3. regisztrálja/megújítja a Promóciós Domain Nevet, amely közvetlenül nem kapcsolódik az 
üzleti vagy szakmai tevékenységéhez, vagy 
    4. regisztrálja/megújítja a Kiegészítő Promóciós Domain Nevet, amely közvetlenül nem 
kapcsolódik az üzleti vagy szakmai tevékenységéhez. 
6. Promóciós Szolgáltatás/Kiegészítő Promóciós Szolgáltatás Regisztrációjának/Megújításának 
Korlátja - a Promóciós Specifikációban feltüntetett szám, amely meghatározza azokat a Promóciós 
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Szolgáltatásokat vagy Kiegészítő Promóciós Szolgáltatásokat, amelyeket az egyik promóciós akció 
résztvevője regisztrálhat/megújíthat a Szervezőnél egy adott promóciós akció részeként. 
7. Promóciós Domain Név/Kiegészítő Promóciós Domain Név Regisztrációjának/Megújításának 
Korlátja - a Promóciós Specifikációban megadott szám, amely meghatározza a Promóciós Domain 
Nevek vagy Kiegészítő Promóciós Domain Nevek számát, amelyet az egyik promóciós akció 
résztvevője regisztrálhat / megújíthat a Szervezőn keresztül egy adott promóciós akció részeként. 
8. Promóciós Szolgáltatás Előfizetési Időszaka - a Szabályzat értelmében a Szervező Szabályzata 
értelmében vett Előfizetési Időszak, amely a Promóciós Specifikációban szerepel, amelynek 
Promóciós Szolgáltatását a promóciós akció részeként regisztrálták/megújították a Szervezőnél, 
azaz a Promóciós Specifikációban megjelölt promóciós áron. 
9. Kiegészítő Promóciós Szolgáltatás Előfizetési Időszaka - a Szabályzat értelmében a Szervező 
Szabályzata értelmében a Promóciós Specifikációban feltüntetett Előfizetési Időszak, amelyre a 
Kiegészítő Promóciós Szolgáltatást regisztrálták /megújították a Szervezőnél a promóciós akció 
alatt, azaz a Promóciós Specifikációban feltüntetett promóciós áron. 
10. Entitás - a Szabályzat értelmében teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, jogi 
személy vagy szervezeti egység, amely nem jogi személy, és amelynek külön törvény rendelkezik 
cselekvőképességről. 
11. Promóciós Domain Név - a Szabályzat értelmében a Szervező Szabályzata értelmében a 
Promóciós Specifikációban szereplő Domain Név, amelyet a Szervezőn keresztül a promóciós akció 
alatt regisztráltak/megújítottak a Promóciós Domain Név Előfizetési Időszakára, azaz a Promóciós 
Specifikációban feltüntetett promóciós áron. 
12. Vállalkozó - a Szabályzat értelmében vállalkozó a Szervező Szabályzata értelmében, 
természetes személy esetén természetes személy, aki a promóciós akció részeként: 
a) regisztrálja megújítja a Promóciós Szolgáltatást a Szervezőnél üzleti vagy szakmai 
tevékenységével kapcsolatban, vagy 
b) regisztrálja/megújítja a Kiegészítő Promóciós Szolgáltatást a Szervezőnél üzleti vagy szakmai 
tevékenységével kapcsolatban, vagy 
c) regisztrálja/megújítja a Promóciós Domain Nevet a Szervezőnél üzleti vagy szakmai 
tevékenységével kapcsolatban, vagy 
d) regisztrálja/megújítja a Kiegészítő Promóciós Domain Nevet a Szervezőnél üzleti vagy szakmai 
tevékenységével kapcsolatban. 
13. Szabályzat - ez a Szabályzat, amely a www.ionos.hu weboldalon tekinthető meg, és amely a 
Szervező által szervezett promóciós akciók alapelveit szabályozzák, amelyre vonatkozóan nem áll 
össze a promóciós szabályzat. 
14. Szervező Szabályzata - a Szabályzat értelmében a home.pl hálózat Szabályzata, elérhető a 
következő weboldalon: www.ionos.hu 
15. Domain Névre Vonatkozó Szabályzat - a Szabályzat értelmében a Promóciós Domain Névre 
vagy a Kiegészítő Domain Névre vonatkozó Szabályzattól eltérő rendeletek, amelyek elérhetők 
vagy jelennek meg a weboldalon a következő címen: www.ionos.hu 
16. Promóciós Akció Szabályzata - a Szabályzat értelmében a Szervező által a promóciós elvek 
alapján meghatározott Szolgáltatásokra vonatkozó, ezen Szabályzaton kívüli rendeletek, amelyek 
elérhetőek vagy a weboldalon találhatók a következő címen: www.ionos.hu 
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17. Promóciós Szolgáltatás Szabályzata - a Szabályzat értelmében az Promócióról szóló 
Szabályzaton kívüli, a Promóciós Szolgáltatásra vagy a Kiegészítő Promóciós Szolgáltatásra 
vonatkozó szabályzat, amely elérhető vagy feltüntethető a következő weboldalon: www.ionos.hu 
18. Promóciós Specifikáció - a Szabályzat értelmében a promóciós akció részletes leírása, amely 
elérhető a www.ionos.hu weboldalon, ideértve többek között: a promóciós akció tárgyának 
feltüntetését, a promóciós akció időtartamát, a promóciós akcióra alkalmazandó szabályokat, a 
promóciós árat, azokat a szervezeteket, amelyekre a promóciós akció irányul (Vállalkozó, 
Fogyasztó vagy Entitás),a Szabályzatban leírt korlátokat. Telefonos csatornán történő értékesítés 
esetén a Promóciós Specifikáció egy olyan üzemmódban nyújtott promóciós leírás, amelyet a 
Szervező által alkalmazott tanácsadóknak nyújtanak, és amely tartalmazza az előző mondatban 
megjelölt elemeket, amelyekről a promóció résztvevőjét telefonos beszélgetés során értesítik, és 
amelyek leírását a Fogyasztó ezt követően megkapja a megjelölt elektronikus üzenetben a 
Szervező Szabályzata 7. pontjának megfelelően. 
19. Promóciós akció résztvevője - a Szabályzat értelmében olyan Entitás, amely teljesíti a 
Szabályzatban és a Promóciós Specifikációban leírt összes feltételt, és a promóciós akció részeként 
a Szervezőnél regisztrálta/megújította a Promóciós Szolgáltatást vagy a Kiegészítő Promóciós 
Szolgáltatást, azaz a Promóciós Specifikációban megjelölt promóciós áron, vagy a Szervezőn 
keresztül regisztrált/megújított Promóciós Domain Név vagy Kiegészítő Promóciós Domain Név a 
promóciós akció alatt, azaz a Promóciós Specifikációban feltüntetett promóciós áron. 
20. Szolgáltatások - a Szabályzat értelmében a Szervező által nyújtott szolgáltatások. 
21. Promóciós Szolgáltatás - a Szabályzat értelmében a Szervező által a Promóciós Specifikációban 
feltüntetett, elektronikus úton nyújtott szolgáltatás, amelyet a promóciós akció alatt a Promóciós 
Szolgáltatás Előfizetési Időszakára regisztráltak/megújítottak a Szervezőnél, azaz a Promóciós 
Specifikációban feltüntetett promóciós áron. 
  
3. § A promóciós akciók típusai 
  
A Szervező különféle típusú promóciós akciókat szervezhet, ideértve: 
a) promciós akciókat, amelyeket csak azok az Entitások használhatnak, amelyek 
kedvezményt/promóciós kódot kaptak a Szervezőtől, 
b) promciós akciókat, amelyek keretében a Szervező azt javasolja, hogy regisztrálják/megújítsák a 
Szervezőnél a Promóciós Szolgáltatást a csomagban, illetve a Kiegészítő Promóciós Szolgáltatás 
vagy a Kiegészítő Promóciós Domain Név regisztrációjával/megújításával, 
c) promciós akciókat, amelyek keretében a Szervező a csomagban szereplő Promóciós Domain Név 
Szervezőn keresztül javasolja a regisztrációt/megújítást, illetve a Kiegészítő Promóciós Szolgáltatás 
vagy a Kiegészítő Promóciós Domain Név regisztrációját/megújítását, 
d) promciós akciókat, amelyek során a Szervező rövid ideig azt javasolja, hogy 
regisztrálják/megújítsák a Promóciós Szolgáltatáshoz vagy a Kiegészítő Promóciós Szolgáltatáshoz 
vagy a Promóciós Domain Névhez vagy a Kiegészítő Promóciós Domain Névhez hasonló 
szolgáltatást, a Promóciós Szabályzatban meghatározott promóciós árnál alacsonyabb promóciós 
áron. 
  
4. § A promóciós akció szabályainak megváltoztatása 
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1. A promóciós akció szabályai időtartama alatt megváltozhatnak, azzal a feltétellel, hogy ez nem 
vonatkozik a változás előtt megkötött szerződésekre. 
2. A Szervező a változás terjedelméről a weboldalon tájékoztatja a következő 
címen: www.ionos.hu 
  
5. § A promóciós akció időtartama 
  
1. A promóciós akció a Promóciós Specifikációban megjelölt időtartamig tart. 
2. A Szervező a fenti 1. pontban megadott határidő előtt indoklás nélkül visszavonhatja a 
promóciós akciót. 
3. A Szervező meghosszabbíthatja a fenti 1. pontban megjelölt promóciós akció időszakát. 
4. A promóciós akció visszavonásáról vagy a promóciós akció meghosszabbításáról szóló 
információkat a következő weboldalon teszik közzé: www.ionos.hu 
  
6. § A promóciós akció résztvevői 
  
1. Az az entitás, amely a promóció során: 
a) a Promóciós Specifikációban meghatározott promóció tárgyától függően 
regisztrálta/megújította a Promóciós Domain Név vagy a Kiegészítő Promóciós Domain Név 
szervezőjén keresztül, vagy regisztrációt/megújítást a Promóciós Szolgáltatás vagy a Kiegészítő 
Promóciós Szolgáltatás keretében Szervezőjénél végzett, és 
b) elfogadta a Szabályzatot, és 
c) elfogadta a Szervező Szabályzatát, és 
d) a Promóció Specifikációjában meghatározott promóciós akció tárgyától függően elfogadta a 
Domain Névre Vonatkozó Szabályzatot vagy a Promóciós Akció Szabályzatát, és 
e) eleget tett a Szabályzat fenti c-d pontjaiban meghatározott egyéb feltételeknek, és 
f) teljes mértékben megfizette a promócióért fizetendő díjakat, a Promóció Specifikációjában 
meghatározott, a Promóciós Domain Név vagy a Kiegészítő Promóciós Domain Név Szervezőjénél, 
vagy a Promóciós Szolgáltatás vagy a Kiegészítő Promóciós Szolgáltatás Szervezőjénél történő 
regisztráció/megújítás miatt. 
2. A Promóciós Specifikáció egyéb feltételeket is meghatározhat, amelyeknek teljesülni kell a 
promóciós akcióban való részvételhez, olyan mint: 
a) Vállalkozó vagy Fogyasztó státusszal rendelkezés, 
b) kedvezmény/promóciós kód megszerzése a Szervezőtől, 
c) nem rendelkezés a Szervezőn keresztül regisztrált/megújított domain névvel, amelynek a vége a 
Promóciós Domain Név vagy a Kiegészítő Promóciós Domain Név végének felel meg, 
d) ugyanolyan típusú szolgáltatás, mint a Promóciós Szolgáltatás vagy a Kiegészítő Promóciós 
Szolgáltatás a Szervezőnél nem használata, 
e) a Szervező által kínált szolgáltatások nem használata. 
3. A Szervező alkalmazottait és családtagjait kizárják a promóció akcióban való részvételből. 
4. Ha a promóciós akció tárgya Promóciós Domain Név vagy Kiegészítő Promóciós Domain Név, 
akkor a következők szintén ki vannak zárva a promóció akcióban való részvételből: 
a) nyilvántartási vagy regisztráló státusú jogalanyokkal aláírt megállapodással rendelkező 
Entitások, és 
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b) a fenti a pontban említett Entitások részvényesei, partnerei és alkalmazottai, és 
c) a fenti b pontban említett Entitások családtagjai, 
kivéve, ha a Szervező másképp dönt. 
5. A promóciós akció feltételeit azok az Entitások sem használhatják, amelyek nem fizettek be a 
Szolgáltatásokért, vagy halasztották el a Szolgáltatások kifizetését, vagy korábban nem megfelelő 
módon teljesítették a Szervezővel szerződéseket, hacsak a Szervező másként nem dönt. 
  
7. § A promóciós akció leírása 
  
1. Azok az Entitások, amelyek teljesítik a 6. §-ban meghatározott feltételeket, a Promóció 
Specifikációjában meghatározott promóció akció tárgyától függően: 
a) regisztrálhatnak/megújulhatnak a Promóciós Domain Név Szervezőjén keresztül, vagy 
b) regisztrálhatnak/megújulhatnak a Kiegészítő Promóciós Domain Név Szervezőjén keresztül, vagy 
c) regisztrálhatnak/megújulhatnak a Promóciós Szolgáltatás Szervezőjén keresztül, vagy 
d) regisztrálhatnak/megújulhatnak a Kiegészítő Promóciós Szolgáltatás Szervezőjén keresztül. 
2. A Promóciós Specifikáció magában foglalhatja a Promóciós Szolgáltatás/Kiegészítő Promóciós 
Szolgáltatás Regisztrációjának/Megújításának Korlátját, vagy a Promóciós Domain Név/Kiegészítő 
Promóciós Domain Név Regisztrációjának/Megújításának Korlátját. 
3. A promóciós akció résztvevője által a promóciós akció részeként kapott szolgáltatás nem 
cserélhető készpénzre, egyéb szolgáltatásokra, egyéb Szolgáltatásokra vagy előnyökre. 
4. A Promóciós Domain Név vagy a Kiegészítő Promóciós Domain Név használatának, valamint a 
regisztrációs/ megújítási szolgáltatásoknak a Promóciós Domain Név Szervezőjén keresztül vagy a 
Kiegészítő Promóciós Domain Név használatával történő részletes szabályait a következő 
rendeletek szabályozzák a sorrendük sorrendjében: 
a) Szabályzat, 
b) Domain Névre Vonatkozó Szabályzat, 
c) Szervező Szabályzata. 
5. A Promóciós Szolgáltatás vagy a Kiegészítő Promóciós Szolgáltatás igénybevételének részletes 
szabályait a Szervezőnél a felsorolás sorrendjében az alábbi rendeletek szabályozzák: 
a) Szabályzat, 
b) Promóciós Szolgáltatás Szabályzata, 
c) Szervező Szabályzata. 
  
8. § A Promóciós Szolgáltatás nyújtására vagy a Kiegészítő Promóciós Szolgáltatás nyújtására 
vonatkozó szerződés megszűnése 
  
1. A Promóciós Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést a Szervező és a promóciós akció 
résztvevője határozott időtartamra köti a Promóciós Szolgáltatás előfizetési időszakára, a Szervező 
és a promóciós akció résztvevője pedig rögzített időtartamra köti a Kiegészítő Promóciós 
Szolgáltatás Előfizetési Időszakára Vonatkozó Kiegészítő Promóciós Szolgáltatás nyújtására 
vonatkozó szerződést. 
2. A Promóciós Szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződést a Promóciós Szolgáltatás Előfizetési 
Időszakának lejárta előtt a promóciós akció résztvevője vagy annak jogutódjai felmondhatják, akik 
egyetemes vagy egyetlen utódon keresztül a Promóciós szolgáltatás nyújtására vonatkozó 



 

Denumire: home.pl S.A, Adresa: Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Polonia 
NIP: 8522103252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 

szerződés szerződő felevé váltak, csak olyan körülmények eredményeként, amelyekért a Szervező 
kizárólagos felelősséggel tartozik, beleértve azt az esetet is, ha a Szervező nem biztosítja a 
Promóciós Szolgáltatás elérhetőségét az SLA Szervező által a Promóciós Szolgáltatás számára 
bejelentett szinten. Az előző mondatban említett Promóciós Szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződés felmondása az előmeneteli szolgálat szabályzatában először meghatározott alapelvek 
alapján történik, és azokban a Szervező Szabályzatában meghatározott alapelvekben nem 
szabályozott mértékben. 
3. A Kiegészítő Promóciós Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést a Kiegészítő Promóciós 
Szolgáltatások Előfizetési Időszakának lejárta előtt felmondhatja az olyan promóciós akció 
résztvevője vagy jogutódjai, akik az egyetemes vagy egyetlen utódon belül kiegészítő Promóciós 
Szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés szerződő feleivé váltak, csak olyan körülmények miatt, 
amelyekért felelős csak a Szervező, beleértve azt is, ha a Szervező nem felel meg a Kiegészítő 
Promóciós Szolgáltatás elérhetőségének az SLA Szervező által a Kiegészítő Promóciós Szolgáltatás 
számára deklarált szinten. Az előző mondatban említett Kiegészítő Promóciós Szolgáltatások 
nyújtására irányuló szerződés felmondása elsősorban a Promóciós Szolgálat Szabályzatában, és a 
Szervező Szabályzatában lefektetett alapelvekben nem szabályozott mértékben rendelkezésekkel 
vannak szabályozva. 
4. A Promóciós Szolgáltatás nyújtására vagy a Kiegészítő Promóciós Szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó szerződés felmondására az olyan promóciós akció résztvevője vagy jogutódjai által, akik 
a Promóciós Szolgáltatások nyújtására vagy az egyetemes vagy egyedi utódlás részeként a 
Kiegészítő Promóciós Szolgáltatások nyújtására irányuló szerződésre szerződő félként váltak. A 
Promóciós Szolgáltatás Szabályzata vagy a Szervező Szabályzata, amely lehetővé teszi az Ügyfél 
számára, hogy a Szervezővel kötött szerződést felmondás útján felmondja a fenti 2. pontban 
felsoroltaktól eltérő okokból, kivéve a rendelkezést, amely előírja az Ügyfél számára a Szervezővel 
kötött szerződés felmondását a jelen Szabályzat vagy a Promóciós Szolgáltatás Szabályzatának 
megváltozása esetén vagy a a Szervező Szabályzatának megváltozása esetén. 
  
9. § A Promóciós Domain Név vagy a Kiegészítő Promóciós Domain Név érvényességének 
meghosszabbítása 
  
1. A promóciós akció résztvevője vagy jogutódjai, akik egyetemes vagy egyedüli jogutódon 
megszerezték a Promóciós Domain Név Előfizetőinek minden jogát és kötelezettségét, és akik a 
következő előfizetési időszakra meg kívánják hosszabbítani a Promóciós Domain Név 
érvényességét, vállalják, hogy a Promóciós Domain Név Előfizetési Időszak lejártát követően 
meghosszabbítják a a Promóciós Domain Név érvényességet a következő előfizetési időszakra a 
Szervezőnél. 
2. A promóciós akció résztvevője vagy jogutódjai, akik egyetemes vagy egyedüli jogutódon 
megszerezték a Kiegészítő Promóciós Domain Név Előfizetőinek minden jogát és kötelezettségét, 
és akik a következő előfizetési időszakra meg kívánják hosszabbítani a Kiegészítő Promóciós 
Domain Név érvényességét, vállalják, hogy a Kiegészítő Promóciós Domain Név Előfizetési Időszak 
lejártát követően meghosszabbítják a a Kiegészítő Promóciós Domain Név érvényességet a 
következő előfizetési időszakra a Szervezőnél. 
3. A Promóciós Domain Név vagy a Kiegészítő Promóciós Domain Név érvényességének 
meghosszabbítását a következő előfizetési időszakra a Szervezőnél annak végrehajtásakor 
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érvényes feltételekkel kell megtenni, ideértve a Szervezőnél a végrehajtásakor érvényes Árlistában 
feltüntetett összegek befizetését is, a promóciók, kedvezmények vagy árkedvezmények is, 
természetétől függetlenül, kivéve, ha a Szervező másként dönt. 
4. Abban az esetben, ha a Promóciós Domain Név Előfizetés a Promóciós Domain Név Előfizetési 
Időszak lejártát megelőzően kerül átadásra harmadik fél számára, amelynek eredményeként a 
Promóciós Domain Név Előfizetési Időszak lejártát követően a Szervező nem tudja 
meghosszabbítani a Promóciós Domain Név érvényességét a következő előfizetési időszakra, a 
promóciós akció résztvevőjére vagy annak a jogutódai, akik a Promóciós Domain Névre való 
előfizető általános jogait és kötelezettségeit egyetemes vagy egyedüli jogutódon szerezték meg, az 
átruházást követően, de legkésőbb az átruházástól számított 7 napon belül fizetik a szervezőnek az 
előfizetési időszak lejárta előtt a Promóciós Domain Név átadásának díját, olyan összegben, amely 
megegyezik a Promóciós Domain Név regisztrációjának/megújításának szokásos árának 
különbségével, amely a Szervezőnél a regisztráció/megújításakor érvényes Árlistán szerepel és a 
Promóciós Sópecifikációban feltüntetett promóciós ár összegét. A 4. pont rendelkezése nem 
vonatkozik, ha a Promóciós Domain Név harmadik fél számára történő átruházása olyan 
körülmények következménye, amelyekért a Szervező felelős. 
5. Ha a Kiegészítő Promóciós Domain Név tovább kerül a Kiegészítő Promóciós Domain Név 
Előfizetési Időszak lejárta előtt, akkor a Kiegészítő Promóciós Domain Név harmadik félre 
ruházható át, amelynek eredményeként a Szervező nem tudja meghosszabbítani a Kiegészítő 
Promóciós Domain Név érvényességét a következő előfizetési időszakra, a promóciós akció 
résztvevője vagy annak jogutódjai, akik a Kiegészítő Promóciós Domain Név Előfizetőjének 
általános jogait és kötelezettségeit egyetemes vagy egyetlen utódon szerezték meg, az átruházást 
követően, de legkésőbb az átruházástól számított 7 napon belül megfizetik a Szervezőnek a 
kiegészítő promóciós átadási díjat, a domain név a Kiegészítő Promóciós Domain Név előfizetési 
időszak lejárta előtt, olyan összegben, amely megegyezik a Kiegészítő Promóciós Domain Névnek 
az Árlistában feltüntetett szokásos regisztrációs/megújítási árának különbségével a Szervező által a 
Kiegészítő Promóciós Domain Név regisztráció/megújításakor alkalmazandó, illetve a Promóciós 
Specifikációban feltüntetett promóciós ár összegével. Az 5. pont rendelkezése nem vonatkozik, ha 
a Kiegészítő Promóciós Domain Név harmadik fél számára történő átruházása olyan körülmények 
következménye, amelyekért a Szervező felelős. 
6. A fenti 4.5. pontban említett díj levonható azokból az összegekből, amelyeket a Szervezőnek 
meg kell fizetnie a promóciós akció résztvevőjétől vagy annak jogutódjaitól, akik a 
Szolgáltatásokhoz egyetemes vagy szinguláris jogutód alapján megszerezték a Promóciós Domain 
Név vagy a Kiegészítő Promóciós Domain Név előfizetőjének minden jogát és kötelezettségét, 
ideértve a Promóciós Domain Név vagy a Kiegészítő Promóciós Domain 
Név regisztrációját/megújítását. A levonás elvégzéséhez nincs szükség külön nyilatkozatok 
benyújtására. 
  
10. § A Promóciós Domain Nevek vagy a Kiegészítő Promóciós Domain Nevek korlátozása 
  
1. Ha a Specifikáció Promóciós Domain Név vagy Kiegészítő Promóciós Domain Név ingyenes 
megszerzését írja elő, akkor a promóciós akció feltételeit nem használhatják az olyan Entitások, 
amelyek eddig ingyenesen (a promóciós akció részeként a Szervező által szervezett vagy más 
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címen alapuló egyéb promóciós kampányok részeként) a regisztrációs Szervezőn keresztül, vagy 
megújítson legalább 5 (öt); 
a) Domain név, amelyet a Promóciós Domain Név vagy a Kiegészítő Promóciós Domain Név követ, 
vagy 
b) Az úgynevezett domainnevek a Promóciós Domain Névhez vagy a Kiegészítő Promóciós Domain 
Névhez társított felső vagy második szintű domainek, ha a Promóciós Domain Név vagy a 
Kiegészítő Promóciós Domain Név úgynevezett nemzeti felső szintű domain. 
2. A promóciós feltételek szerint a Szervezőn keresztül ingyenesen regisztrált/megújított 
Promóciós Domain Nevek vagy Kiegészítő Promóciós Domain Nevek száma nem haladhatja meg az 
alábbi 3. pontban megadott számot. 
3. A fenti 1. és 2. pont rendelkezéseinek sérelme nélkül, a Promóciós Specifikáció tartalmazhat 
továbbá a Promóciós Szolgáltatás/Kiegészítő Promóciós Szolgáltatás 
Regisztrációjának/Megújításának Korlátját vagy a Promóciós Domain Név/Kiegészítő Promóciós 
Domain Név Regisztrációjának/Megújításának Korlátját. 
  
11. § Záró rendelkezések 
  
A jelen Szabályzatban nem szereplő kérdésekben, az előléptetés specifikációjában feltüntetett 
előléptetés tárgyától függően, a felsorolásuk sorrendjével összhangban a következő Szabályzatok 
rendelkezéseit kell alkalmazni: 
a) Szabályzat, 
b) Domain Névre Vonatkozó Szabályzat vagy a Promóciós Szolgáltatás Szabályzata, 
c) Szervező Szabályzata. 
 


