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REGULAMIN I UMOWA SPRZEDA ŻY USŁUG INTERNETOWYCH 

ŚWIADCZENIE USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMYWANIA NAZW DOMEN INTERN ETOWYCH 
 
I Zakres świadczeń 
1.Endor Computers na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się względem Klienta do świadczenia na jego rzecz usługi 
dokonania rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych, polegającej na przesłaniu danych przedstawionych przez 
Klienta w formularzu zamówienia i monitorowaniu działań DomainMaker Sp. z o.o. z Bydgoszczy zwanej dalej 
DomainMaker zmierzających do rejestracji domeny. Endor Computers odpowiedzialny jest względem Klienta za zebranie 
danych niezbędnych do rejestracji nazwy domeny i przesłanie ich DomainMaker  
2. Usługa rejestracji odbywa się w ramach programu partnerskiego pomiędzy Endor Computers a firmą DomainMaker 
(www.domainmaker.pl). Zmiana partnera Endor Computers nie zmienia postanowień niniejszej umowy. 
3. Rejestracja lub transfer domeny do Endor Computers jest jednoznaczne z akceptacją przez Klient treści niniejszej umowy 
oraz wyrażeniem zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych regulaminem oraz zasadami rejestracji i 
utrzymywania domen internetowych  
polskich opublikowanymi przez NASK na stronie www.dns.pl  
europejskich opublikowanymi przez EURid na stronie www.eurid.eu 
globalnych  opublikowanymi przez Public Domain  Registry na stronie www.publicdomainregistry.com 
4. Za zebranie danych do rejestracji i przekazanie ich DomainMaker odpowiada Endor Computers stosownie do postanowień 
regulaminu o dokonanie rejestracji. 
5. Za wykonanie umowy rejestracyjnej odpowiadają stosownie NASK, EURid lub Public Domain  Registry stosownie do 
postanowień regulaminu o dokonanie rejestracji. 
6. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia wyłącznie na rzecz Endor 
Computers, na podstawie stosownej faktury VAT, faktury proforma lub wezwania pocztą e-mail, przysłanej na początku 
każdego okresu rozliczeniowego. Nieuregulowanie należności w terminie wynikającym z niniejszej faktury może skutkować 
utratą domeny przez klienta.  
7. Klient będzie uiszczał opłatę za rejestrację i utrzymanie domen(y) w kwocie określonej w cenniku Endor Computers, 
dostępnym na stronie www.endor.pl. Endor Computers zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za domenę, o czym Klient 
zostanie powiadomiony pocztą e-mail na konto wskazane przy rejestracji domeny jako kontaktowe. Wpływ pieniędzy na 
konto Endor Computers powinien nastąpić najpóźniej na 3 dni przed datą wygaśnięcia domeny. 
8. Wniesione opłaty za domeny zarejestrowane nie podlegają zwrotom. Wniesiona opłata zostanie zwrócona klientowi w 
całości, jeżeli wybrana przez Niego domena nie będzie mogła być zarejestrowana. 

II Odpowiedzialność prawa i obowiązki Klienta 
1. Klient jest zobowiązany do wnoszenia opłaty abonamentowej – w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty. 
2. Jeżeli Klient nie dokona w terminie płatności na podstawie w/w faktury to domena(y) wygasa, a następnie zostanie 
automatycznie skasowana. 
3. Za dzień dokonania płatności uznaje się termin wpływu pieniędzy na konto Endor Computers. 
4. Klient zobowiązany jest do podawania prawidłowych i zgodnych z prawdą danych niezbędnych do rejestracji domeny i 
wystawienia faktury VAT. Skutki podania przez Klienta nieprawdziwych danych wskazanych powyżej oraz zaniechania ich 
aktualizacji obciążają Klienta. 
5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, jeżeli umieszczone przez niego w Internecie 
informacje pod zarejestrowana domeną są nieprawdziwe, niezgodne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego. 
6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych oraz przekazywanie tych danych do Endor 
Computers, NASK,  EURid, Public Domain  Registry oraz DomainMaker celem realizacji usług i wystawienia dowodów 
księgowych. Klient może w każdej chwili poprawić lub zmienić swoje dane w panelu administracyjnym na stronie 
http://domeny.endor.pl, lub wysyłając stosowne powiadomienie na adres e-mail: info@endor.pl. 

III Odpowiedzialno ść prawa i obowiązki ENDOR COMPUTERS 
1. Endor Computers nie ponosi odpowiedzialności za skutki naruszeń praw osób trzecich lub naruszenia prawa wywołane 
działaniami podmiotów trzecich, a w szczególności Klienta, NASK,  EURid, Public Domain  Registry oraz DomainMaker 
2. Endor Computers nie ponosi odpowiedzialności za treść, prawidłowość oraz zgodność z prawem informacji 
udostępnianych przez sieć Internet zawartych pod zarejestrowaną domeną. 
3. Endor Computers nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą lub 
okolicznościami utrudniającymi albo uniemożliwiającymi świadczenie usług przez Endor Computers, takimi jak strajk, 
urzędowe orzeczenia, awarie sieci telekomunikacyjnych, także wówczas, gdy za powstanie tych okoliczności ponoszą 
odpowiedzialność inne firmy.  
4. Endor Computers nie odpowiada wobec Klienta za zwłokę NASK,  EURid, Public Domain  Registry oraz DomainMaker 
w rejestracji nazwy domeny internetowej. 
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5. Endor Computers nie gwarantuje, że wybrana nazwa domeny zostanie zarejestrowana, mimo tego, że w chwili wybierania 
nazwy wynik wyszukania wskazywał na dostępność wybranej przez Klienta nazwy domeny. W przypadku braku dostępności 
nazwy domeny i związanej z powyższym niemożliwości świadczenia usługi wszelkie wpłaty dokonane przez Klienta na 
rzecz Endor Computers podlegać będą zwrotowi. 

6. Endor Computers zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, aby domeny działały nieprzerwanie przez 24h/dobę, nie ponosi 
natomiast odpowiedzialności za opóźnienie w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą lub okolicznościami 
utrudniającymi albo uniemożliwiającymi świadczenie usług przez Endor Computers, takimi jak strajk, urzędowe orzeczenia, 
awarie sieci telekomunikacyjnych, także wówczas, gdy za powstanie tych okoliczności ponoszą odpowiedzialność inne firmy 
lub osoby np: zwłokę NASK,  EURid, Public Domain  Registry oraz DomainMaker..itp. 
 

IV Postanowienia końcowe: 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony wniesieniem stosownej opłaty ustalonej w cenniku Endor Computers i 
zostaje corocznie automatycznie odnowiona chyba, że Klient wypowie umowę przed zakończeniem okresu na jaki została 
zawarta. 
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia usługi na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu 
rozliczeniowego. Wniesione już opłaty nie ulegają zwrotowi, z wyjątkiem opłat za niezarejestrowane domeny. 
3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania/wypowiedzenia usługi bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli 
druga strona dopuściła się rażącego naruszenia jej obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5.W razie zajścia ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonania niniejszego regulaminu oraz jakichkolwiek rozbieżności 
lub roszczeń odnoszących się do niego lub z niego wynikających, umawiające się Strony zobowiązują się do współdziałania 
celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia. 
6.W przypadku niemożności dojścia do porozumienia, spory będą rozstrzygane na drodze sądowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treść niniejszego regulaminu jest własnością firmy Endor Computers – wszelkie prawa zastrzeżone. 
 
 
 
 
 
 


