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Umowa zmiany abonenta domeny internetowej
(przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy o rejestrację i utrzymywanie domeny
internetowej)
zawarta dnia ………………. w ………………………..
pomiędzy:
……………………………. z siedzibą w ………………… (….-….) przy ul. ………………., wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………, ….. Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………., zidentyfikowaną dla celów podatkowych pod
numerem NIP: ………………., zaś dla celów statystycznych pod numerem REGON: ……………….., o kapitale
zakładowym w wysokości ……….. zł,
reprezentowaną przez:
………………………… - …………… zarządu
zwaną dalej „Zbywcą”,
oraz
………………………………………….., zamieszkałym przy ul. ……………………………..., ……-…… …………………………….,
[imię i nazwisko]

[adres]

posiadającym PESEL: …………………………., legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez
………………………. seria …….. numer ……………….,
zwaną dalej „Nabywcą”,
zwanymi dalej osobno „Stroną”, a łącznie „Stronami”,
o następującej treści:

Reprezentanci Zbywcy oświadczają, że są w pełni umocowani do zawarcia niniejszej umowy, której
ważnośd nie zależy od jej potwierdzenia przez jakikolwiek inny podmiot lub organ którejkolwiek ze
Stron, oraz że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone.
§1
Przedmiot umowy
1.

Zbywca oświadcza, iż za pośrednictwem …………………….. [nazwa oraz siedziba rejestratora] zawarł
z NASK umowę o rejestrację i utrzymywanie domeny internetowej pod nazwą ……………………………
[nazwa domeny z koocówką], dalej jako „Domena”, której koniec okresu rozliczeniowego
przypada na dzieo …………………… r.

2.

Zbywca oświadcza, iż Domena pozbawiona jest wad prawnych, w szczególności nie jest
obciążona roszczeniami osób trzecich, nie toczy się żaden spór sądowy lub pozasądowy
związany z jakimkolwiek prawem do Domeny.
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3.

Zbywca oświadcza również, iż jest podmiotem wyłącznie uprawnionym do korzystania z Domeny
oraz nie posiada zaległości finansowych z tytułu umowy określonej w ust. 1 powyżej.

4.

Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu nazw domeny „.pl” NASK z dnia 18
grudnia 2006 r., opublikowanego w witrynie internetowej www.dns.pl i akceptuje warunki
określone w jego treści1.
§2
Istota Umowy

Zbywca przenosi na Nabywcę wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy określonej w § 1 ust.
1, a Nabywca przejmuje prawa i obowiązki wynikające z tej umowy jednocześnie w nie wstępując.
§3
Wynagrodzenie
1.

Z tytułu cesji, o której mowa w § 2 Zbywcy zostanie zapłacone przez Nabywcę ryczałtowe
wynagrodzenie w kwocie ………………….. (słownie: ………………………………………) zł netto + podatek
VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie wypłacone Zbywcy na podstawie
rzetelnej i prawidłowej faktury VAT z terminem płatności wynoszącym …. dni od dnia jej
doręczenia Nabywcy. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Zbywcy
wskazany na fakturze VAT.

3.

Podstawą do wystawienia przez Zbywcę faktury VAT będzie otrzymana od rejestratora
wiadomośd potwierdzająca wykonanie cesji o której mowa w § 2.

§4
Wykonanie Umowy
1.

Zbywca zobowiązuje się współdziaład z Nabywcą w celu zgłoszenia stosownym podmiotom
(rejestratorowi domeny) informacji o dokonaniu cesji opisanej w § 2.

2.

Zbywca w terminie … dni od zawarcia niniejszej umowy dokona zmiany danych abonenta
Domeny na dane Nabywcy zgodnie z procedurą rejestratora, u którego Domena jest
utrzymywana. W tym terminie Zbywca wygeneruje i prześle kod AuthInfo, pozwalający na
transfer Domeny do dowolnego rejestratora wybranego przez Nabywcę na adres mailowy
Nabywcy wskazany w § 5. Ponadto Zbywca niezwłocznie zatwierdzi transfer Domeny na
Nabywcę2.

w przypadku domeny krajowej z koocówką „.pl”
W zależności od ustaleo Stron zapis ust. 2 może brzmied również następująco: „Zbywca przekazuje Nabywcy w momencie
podpisania umowy wszelkie dane niezbędne do dokonania cesji, w szczególności kod AuthInfo oraz hasła i login do konta
zarządzającego Domeną, co Nabywca niniejszym potwierdza.”.
1

2
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§5
Dane kontaktowe
Strony ustalają następujące dane do kontaktów w ramach niniejszej umowy:
a) Zbywca: tel.: ………………………., e-mail: ……………………………..
b) Nabywca: tel.: ………………………., e-mail: ……………………………

§6
Postanowienia koocowe
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

2.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.

3.

Zbywca nie może przenieśd wierzytelności przysługującej mu wobec Nabywcy z tytułu niniejszej
umowy bez uprzedniej pisemnej jego zgody pod rygorem bezskuteczności takiej cesji.

4.

Wszelkie spory mogące wyniknąd na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się
rozstrzygnąd na drodze polubownej, a jeśli to okaże się niemożliwe, spory będą rozstrzygane
przez sądy powszechne w …………………. [miejscowośd].

5.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.
…………………………..
Zbywca

…………………………..
Nabywca
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