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Obecná pravidla propagačních akcí home.pl 

 
 
§ 1 Obecná ustanovení. 
1. Tato Pravidla upravují zásady propagačních akcí (dále jen: propagační akce) 
organizovaných společností home.pl Spółka Akcyjna se sídlem v Štětíně na ul. Zbożowa 
4, 70-653 Štětín, zapsané v obchodním rejstříku národního soudního rejstříku, vedeném 
Okresním soudem Štětín - Centrum ve Štětíně, XIII obchodní oddělení národního 
soudního rejstříku pod číslem KRS 0000431335, NIP: 852-21-03-252, REGON: 
811158242. 
2. Podmínky propagační akce nesmí být spojovány s jinými akcemi, speciálními 

nabídkami, nabídkami pro klíčové zákazníky, ledaže podmínky jednotlivých 
propagačních akcí tuto možnost umožňují. 

 
§ 2 Definice. 
1. Doplňková Akce Název Domény - ve smyslu Pravidel se jedná o Název Domény 
ve smyslu Pravidel Organizátora uvedený ve Specifikaci Propagační akce, který byl 
zaregistrován/obnoven prostřednictvím Organizátora na Období Subskripce 
Dodatečného Akčního Názvu Domény v rámci propagační akce, tj. za akční cenu 
uvedenou ve Specifikaci Propagační akce, společně, tj. v balíčku s registrací/obnovením 
Akční služby nebo Akčního Názvu Domény. 
2. Doplňková Akční Služba - ve smyslu Pravidel je služba poskytovaná elektronicky 
Organizátorem, uvedená ve specifikaci Propagační akce, kterou byly 
zaregistrovány/obnoveny prostřednictvím Organizátora na Období Subskripce 
Doplňkové Akční Služby v rámci propagační akce, tj. za akční cenu uvedenou ve 
Specifikaci Propagační akce společně, tj. v balíčku s registrací/obnovením Akční Služby 
nebo Akčního Názvu Domény. 
3. Slevový/propagační kód - ve smyslu Pravidel je kód (řetězec písmen, znaků, čísel) 
obdržený od Organizátora v libovolné formě umožňující účast na propagační akci 
organizované Organizátorem na zásadách popsaných ve Specifikaci Propagační akce. 
4. Zákazník - ve smyslu Pravidel je Zákazníkem ve smyslu Pravidel Organizátora. 
5. Spotřebitel - ve smyslu Pravidel je fyzická osoba provádějící v rámci propagační 
akce: 

1. registraci/obnovení Propagační Služby u Organizátora, která přímo nesouvisí s 
její obchodní nebo profesní činností, nebo 

2. registraci/obnovení Doplňkové Propagační Služby u Organizátora, která přímo 
nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností, nebo 
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3. registraci/obnovení Akčního Názvu Domény prostřednictvím Organizátora, 
která přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností, nebo 
4. registraci/obnovení Doplňkového Akčního Názvu Domény prostřednictvím 
Organizátora, která přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností. 
6. Limit Registrací/Obnovení Akční Služby/Doplňkové Akční Služby - uvedený ve 
Specifikaci Propagační akce počet určující počet Akčních Služeb nebo Doplňkových 
Akčních Služeb, které může jeden Účastník Propagační akce zaregistrovat/obnovit u 
Organizátora v rámci dané propagační akce. 
7. Limit Registrace/Obnovení Akčního Názvu Domény/Doplňkového Akčního Názvu 
Domény - uvedený ve Specifikaci Propagační akce počet Akčních Názvů Domén nebo 
Doplňkových Akčních Názvů Domén, které může jeden Účastník Propagační akce 
zaregistrovat/obnovit prostřednictvím Organizátora v rámci dané propagační akce. 
8. Období Subskripce Akční Služby - ve smyslu Pravidel je Období subskripce ve smyslu 
Pravidel Organizátora, uvedené ve Specifikaci Propagační akce, na jaké byla Akční 
Služba zaregistrována/obnovena u Organizátora v rámci propagační akce, tj. za akční 
cenu uvedenou ve Specifikaci Propagační akce. 
9. Období Subskripce Doplňkové Akční Služby - ve smyslu Pravidel je Období 
subskripce ve smyslu Pravidel Organizátora, uvedených ve Specifikaci Propagační akce, 
na jaké byla Doplňková Akční Služba u Organizátora zaregistrována/obnovena v rámci 
propagační akce, tj. za akční cenu uvedenou ve Specifikaci Propagační akce. 
10. Subjekt - ve smyslu Pravidel je fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním  úkonům 
nebo právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, které 
práva k právním úkonům přiznává samostatný zákon. 
11. Akční Název Domény - ve smyslu Pravidel je Název Domény ve smyslu Pravidel 
Organizátora uvedený ve Specifikaci Propagační akce, který byl zaregistrován/obnoven 
prostřednictvím Organizátora na Období Subskripce Akčního Názvu Domény v rámci 
propagační akce, tj. za akční cenu uvedenou ve Specifikaci Propagační akce 
12. Podnikatel - ve smyslu Pravidel je Podnikatel ve smyslu Pravidel Organizátora, a 

v případě fyzické osoby je to fyzická osoba provádějící v rámci propagační akce: 
a) registraci/obnovení Akční Služby u Organizátora, související s její obchodní 
nebo profesní činností, nebo 
b) registraci/obnovení Doplňkové Akční Služby u Organizátora, související s 
její obchodní nebo profesní činností, nebo 
c) registraci/obnovení Akčního Názvu Domény prostřednictvím Organizátora, 

související s její obchodní nebo profesní činností, nebo 
d) registraci/obnovení Doplňkového Akčního Názvu Domény 
prostřednictvím Organizátora, souvisí s její obchodní nebo profesní činností 

13. Pravidla - tato Pravidla, která jsou k dispozici k nahlédnutí na webové stránce na 
adrese https://ionos.cz/terms-and-conditions/, která upravují pravidla propagačních 
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akcí organizovaných Organizátorem, pro která nebyla vypracována Pravidla Propagační 
akce. 
14. Pravidla Organizátora- ve smyslu těchto Pravidel jsou Pravidla sítě home.pl, 
dostupná  na webové stránce na adrese https://ionos.cz/terms-and-conditions/. 
15. Pravidla Názvu Domény - ve smyslu Pravidel jsou pravidla jiná než Pravidla 
Organizátora týkající se Propagační akce Název Domény nebo Doplňkový Název 
Domény, která jsou dostupná nebo uvedena na webové stránce na adrese  
https://ionos.cz/terms-and-conditions/. 
16. Pravidla Propagační akce - ve smyslu Pravidel jsou pravidla jiná než tato Pravidla, 
týkající se poskytování Organizátorem Služeb v nich uvedených, za akčních podmínek, 
která jsou dostupná nebo uvedena na webové stránce na adrese  
https://ionos.cz/terms-and-conditions/. 
17. Pravidla Akční Sužby - ve smyslu Pravidel jsou jiná pravidla než Pravidla 
Organizátora týkající se Akční Služby nebo Doplňkové Akční Služby, která jsou dostupná 
nebo uvedena na webové stránce na adrese https://ionos.cz/terms-and-conditions/. 
18. Specifikace Propagační akce - ve smyslu Pravidel je dostupný na webové stránce na 
adrese https://www.ionos.cz podrobný popis propagační akce obsahující mimo jiné: 
označení předmětu propagační akce, čas trvání propagační akce, pravidla vztahující se 
k propagační akci, akční cenu, subjekty, na které je propagační akce zaměřena 
(Podnikatel, Spotřebitel nebo Subjekt), limity popsané v Pravidlech. V případě prodeje 
prostřednictvím telefonického kanálu je Specifikací Propagační akce popis Propagační 
akce předaný konzultantům zaměstnaným u Organizátora obsahující prvky uvedené v 
předchozí větě, o nichž je Účastník Propagační akce informován v průběhu 
telefonického rozhovoru a jehož popis obdrží Spotřebitel rovněž v elektronické podobě 
prostřednictvím zprávy uvedené v bodě 7 Pravidel Organizátora. 
19. Účastník Propagační akce - ve smyslu Pravidel je Subjekt, který splnil všechny 
podmínky popsané  v Pravidlech a Specifikaci Propagační akce a zaregistroval/ obnovil 
u Organizátora Akční Službu nebo Doplňkovou Akční Službu v rámci Propagační akce, 
tj. za akční cenu uvedenou v Specifikaci Propagační akce nebo zaregistroval/obnovil 
prostřednictvím Organizátora Akční Název Domény nebo Doplňkový Akční Název 
Domény v rámci Propagační akce, tj. za akční cenu uvedenou ve Specifikaci Propagační 
akce. 
20. Služby - ve smyslu Pravidel jsou služby poskytované Organizátorem. 
21. Akční Služba - ve smyslu Pravidel  je služba poskytovaná elektronicky 

Organizátorem, uvedená ve specifikaci Propagační akce, která byla 
zaregistrována/obnovena u Organizátora na Období Subskripce Akční Služby v 
rámci propagační akce, tj. za akční cenu uvedenou ve Specifikaci Propagační akce. 
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§3 Typy Propagačních akcí 
Organizátor může organizovat různé typy Propagačních akcí včetně: 

a) propagačních akcí, které mohou využít výhradně Subjekty, které 
obdržely od Organizátora slevový/propagační kód, 
b) propagačních akcí, v rámci kterých organizátor proponuje 
registraci/obnovení u Organizátora Akční Služby v balíčku, tj. společně s 
registrací/obnovením Doplňkové Akční Služby nebo Doplňkového Akčního Názvu 
Domény, 
c) propagačních akcí, v rámci kterých organizátor proponuje 
registraci/obnovení prostřednictvím Organizátora Akčního Názvu Domény v 
balíčku, tj. společně s registrací/obnovením Doplňkové Akční Služby nebo 
Doplňkového Akčního Názvu Domény, 
d) propagačních akcí, v rámci kterých organizátor po krátkou dobu proponuje 

registraci/obnovení stejného typu služby jako Akční Služba nebo Doplňková 
Akční Služba nebo Akční Název Domény nebo Doplňkový Akční Název Domény 
za akční cenu, která je ještě nižší než akční cena uvedená v Pravidlech 
Propagační akce. 

 
§ 4 Změna zásad propagační akce. 
1. Zásady propagační akce se mohou během jejího trvání změnit, s výhradou, že 
tato změna neplatí pro smlouvy uzavřené před změnou. 
2. Organizátor bude informovat o rozsahu změny na webových stránkách na 
adrese: https://www.ionos.cz. 
 
§ 5 Čas trvání propagační akce. 
1. Propagační akce trvá po dobu uvedenou ve Specifikaci Propagační akce. 
2. Organizátor může zrušit propagační akci před termínem uvedeným v bodě 
1 výše, bez udání důvodu. 
3. Pořadatel může prodloužit období trvání propagační akce uvedené v bodě 1 
výše. 
4. Informace o zrušení propagační akce nebo prodloužení propagační akce budou 
zveřejněny na webových stránkách na adrese https://www.ionos.cz. 
 
 
 
§ 6 Účastníci propagační akce. 
1. Subjekt, který v průběhu trvání propagační akce: 

a) provedl, v závislosti na předmětu propagační akce uvedeném ve 
Specifikaci Propagační akce, registraci/obnovení prostřednictvím pořadatele 
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Akčního Názvu Domény nebo Doplňkového Akčního Názvu Domény nebo 
registraci/obnovení u Organizátora Akční Služby nebo Doplňkové Akční Služby, a 
b) přijal Pravidla, a 
c) přijal Pravidla Organizátora, a 
d) přijal, v závislosti na předmětu propagační akce uvedeném ve Specifikaci 
Propagační akce, Pravidla Názvu Domény nebo Pravidla Akční Služby, a 
e) splnil ostatní podmínky stanovené v pravidlech uvedených v bodech c-d 
výše, a 
f) uhradil v plné výši poplatky splatné v závislosti na předmětu propagační 
akce uvedeném ve Specifikaci Propagační akce, registrace/obnovení 
prostřednictvím pořadatele Akčního Názvu Domény nebo Doplňkového Akčního 
Názvu Domény nebo registraci/obnovení u Organizátora Akční Služby nebo 
Doplňkové Akční Služby. 

2. Ve Specifikaci propagační akce mohou být stanoveny další podmínky, které musí 
být splněny, za účelem účasti v propagační akci, zejména; 

a) splnění statusu Podnikatele nebo Spotřebitele, 
b) obdržení od Organizátora slevového/propagačního kódu, 
c) nevlastnění zaregistrovaného/ obnoveného prostřednictvím Organizátora 
názvu domény, s příponou odpovídající příponě Akčního Názvu Domény nebo 
Doplňkového Akčního Názvu Domény, 
d) nevyužívání u Organizátora stejného typu služby jako je Akční Služba nebo 
Doplňková Akční služba, 
e) nevyužívání Služeb nabízených Organizátorem. 

3. Zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci jsou z účasti v Propagační 
akci vyloučeni. 
4. Pokud je předmětem propagační akce Akční Název Domény nebo Doplňkový 
Akční Název Domény, jsou z propagační akce vyloučeni rovněž: 

a) Subjekty, které mají podepsanou dohodou se Subjekty, které mají status 
Registru nebo Registrátora, a 
b) akcionáři, partneři a zaměstnanci Subjektů uvedených v bodě a výše, a 
c) rodinní příslušníci Subjektů uvedených v bodě b výše, 
pokud Organizátor nerozhodne jinak. 

5. Podmínky propagační akce nemohou využít rovněž subjekty, které neprovedly 
platbu za Služby nebo se zpozdily s platbou za Služby nebo s Organizátorem dříve 
uzavřené smlouvy plnili nenáležitě, pokud Organizátor nerozhodne jinak. 
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§ 7 Popis propagační akce. 
1. Subjekty, které splnily podmínky stanovené v § 6, mohou v závislosti na 
předmětu propagační akce uvedeném ve Specifikaci propagační akce, provést: 

a) registraci/obnovení prostřednictvím Organizátora Akčního Názvu 
Domény, nebo 
b) registraci/obnovení prostřednictvím Organizátora Doplňkového 
Akčního Názvu Domény, nebo 
c) registraci/obnovení u Organizátora Akční Služby, nebo 
d) registraci/obnovení u Organizátora Doplňkové Akční Služby 
za akční cenu uvedenou ve Specifikaci Propagační akce. 

2. Specifikace propagační akce mohou zahrnovat Limit Registrací/Obnovení Akční 
Služby/Doplňkové Akční Služby nebo Limit Registrací/Obnovení Akčního Názvu 
Domény/Doplňkového Akčního Názvu Domény. 
3. Služba, kterou Účastník propagační akce obdrží v rámci Propagační akce není 
zaměnitelná na finanční ekvivalent, jiné služby, jiné Služby nebo služby. 
4. Podrobná pravidla pro používání Akčního Názvu Domény nebo Doplňkového 
Akčního Názvu Domény a služeb registrace/obnovení prostřednictvím Organizátora 
Akčního Názvu Domény  nebo Doplňkového Akčního Názvu Domény  se řídí 
ustanoveními následujících pravidel v pořadí, v jakém jsou uvedena: 

a) Pravidla, 
b) Pravidla Názvu Domény, 
c) Pravidla Organizátora. 

5. Podrobná pravidla využívání Akční služby nebo Doplňkové Akční Služby u 
Organizátora jsou upravena ustanoveními následujících Pravidel v pořadí, v jakém jsou 
uvedena: 

a) Pravidla, 
b) Pravidla Akční Služby, 
c) Pravidla Organizátora. 

 
§ 8 Ukončení smlouvy o poskytování Akční Služby nebo smlouvy o poskytování 

Doplňkové Akční Služby. 
 
1. Smlouva o poskytování Akční Služby je uzavřena mezi Organizátorem a Účastníkem 

propagační akce na dobu určitou zahrnující Období Subskripce Akční Služby a 
Smlouva o poskytování Doplňkové Akční Služby je uzavírána mezi Organizátorem a 
Účastníkem propagační akce na dobu určitou zahrnující Období Subskripce 
Doplňkové Akční Služby. 

 
2. Smlouva o poskytování Akční Služby může být ukončena před uplynutím 
odpovídajícího Období Subskripce Akční Služby, Účastníkem Propagační akce nebo jeho 
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právními nástupci, kteří se stali smluvní stranou smlouvy o poskytování Akční Služby v 
rámci univerzálního nebo singulárního nástupnictví, pouze v důsledku okolností, za 
které je výlučně odpovědný Organizátor, v tomto případě, pokud Organizátor nesplní 
dostupnost Akční Služby na úrovni SLA deklarované Organizátorem pro Akční Službu. 
Ukončení smlouvy o poskytování Akční Služby uvedené v předchozí větě se provádí na 
základě zásad uvedených v Pravidlech Akční Služby a v rozsahu, který v nich není 
upraven, na zásadách stanovených v Pravidlech Organizátora. 
3. Smlouva o poskytování Doplňkové Akční Služby může být ukončena před 
uplynutím odpovídajícího Období Subskripce Doplňkové Akční Služby, Účastníkem 
Propagační akce nebo jeho právními nástupci, kteří se stali smluvní stranou smlouvy o 
poskytování Doplňkové Akční Služby v rámci univerzálního nebo singulárního 
nástupnictví, pouze v důsledku okolností, za které je výlučně odpovědný Organizátor, v 
tomto případě, pokud Organizátor nesplní dostupnost Doplňkové Akční Služby na 
úrovni SLA deklarované Organizátorem pro Akční Službu. Ukončení smlouvy o 
poskytování Doplňkové Akční Služby uvedené v předchozí větě se provádí na základě 
zásad uvedených v Pravidlech Akční Služby a v rozsahu, který v nich není upraven, na 
zásadách stanovených v Pravidlech Organizátora. 
4. Pro ukončení smlouvy o poskytování Akční Služby nebo smlouvy o poskytování 
Doplňkové Akční Služby Zákazníkem nebo jeho právními nástupci, kteří se stali smluvní 
stranou smlouvy o poskytování Akční Služby nebo smlouvy o poskytování Doplňkové 
Akční Služby v rámci univerzálního nebo singulárního nástupnictví, se nepoužijí 
ustanovení Pravidel Akční Služby nebo Pravidel Organizátora, umožňující zákazníkovi 
vypovědět smlouvu uzavřenou s Organizátore výpovědí z jiných důvodů, než jsou 
uvedeny v bodě 2 výše, s výjimkou ustanovení, které stanoví možnost ukončení 
Zákazníkem smlouvy uzavřené s Organizátorem v případě změn těchto Pravidel nebo 
Pravidel Akční Služby nebo Pravidel Organizátora. 
 
§ 9 Prodloužení platnosti Akčního Názvu Domény nebo Doplňkového Akčního Názvu 

Domény. 
 
1. Účastník propagační akce nebo jeho právní nástupci, kteří získali práva a 
povinnosti subskribenta Akčního Názvu Domény v rámci univerzální nebo singulární 
sukcese, kteří hodlají prodloužit platnost Akčního Názvu Domény na další Období 
Subskripce, se zavazuje po uplynutí Období Subskripce Akčního Názvu Domény 
prodloužit platnost Akčního Názvu Domény na následující Období Subskripce u 
Organizátora. 
 
2. Účastník propagační akce nebo jeho právní nástupci, kteří získali práva a 
povinnosti subskribenta Doplňkového Akčního Názvu Domény v rámci univerzální nebo 
singulární sukcese, kteří hodlají prodloužit platnost Doplňkového Akčního Názvu 
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Domény na další Období Subskripce, se zavazuje po uplynutí Období Subskripce 
Doplňkového Akčního Názvu Domény prodloužit platnost Doplňkového Akčního Názvu 
Domény na následující Období Subskripce u Organizátora. 
3. Prodloužení platnosti Akčního Názvu Domény nebo Doplňkového Akčního Názvu 
Domény na další Období Subskripce se provádí za podmínek platných u Organizátora 
ve chvíli jejího provedení, včetně platby částek uvedených v Ceníku platném u 
Organizátora v době jejího provedení, bez zohlednění jakýchkoli propagačních akcí, slev 
nebo také cenových slev, bez ohledu na jejich charakter, pokud Organizátor 
nerozhodne jinak. 
4. Pokud dojde před vypršením Období Subskripce Akčního Názvu Domény k 
převedení Akčního Názvu Domény na třetí stranu, v důsledku čehož po skončení 
Období Subskripce Akčního Názvu Domény nebude možné prodloužení Akčního Názvu 
Domény na další Období Subskripce, Účastník propagační akce nebo jeho právní 
nástupci, kteří získali obecná práva a povinnosti subskribenta Akčního Názvu Domény 
v rámci univerzální nebo singulární sukcese, zaplatí Organizátorovi po převodu, 
nejpozději však do 7 dnů ode dne převedení, odpovídající poplatek za převod Akčního 
Názvu Domény před uplynutím Období Subskripce Akčního Názvu Domény ve výši 
odpovídající rozdílu standardní ceny registrace/obnovení  Akčního Názvu Domény, 
uvedené v Ceníku platném u Organizátora ve chvíli registrace/obnovení  Akčního Názvu 
Domény  a akční ceny uvedené ve Specifikaci propagační akce. Ustanovení bodu 4 se 
nepoužije, pokud je převod  Akčního Názvu Domény  na třetí stranu důsledkem 
okolností, za které je odpovědný Organizátor. 
5. Pokud dojde před vypršením Období Subskripce Doplňkového Akčního Názvu 
Domény k převedení Doplňkového Akčního Názvu Domény na třetí stranu, v důsledku 
čehož po skončení Období Subskripce Doplňkového Akčního Názvu Domény nebude 
možné prodloužení Doplňkového Akčního Názvu Domény na další Období Subskripce, 
Účastník propagační akce nebo jeho právní nástupci, kteří získali obecná práva a 
povinnosti subskribenta Doplňkového Akčního Názvu Domény v rámci univerzální nebo 
singulární sukcese, zaplatí Organizátorovi po převodu, nejpozději však do 7 dnů ode 
dne převedení, odpovídající poplatek za převod Doplňkového Akčního Názvu Domény 
před uplynutím Období Subskripce Doplňkového Akčního Názvu Domény ve výši 
odpovídající rozdílu standardní ceny registrace/obnovení Doplňkového Akčního Názvu 
Domény, uvedené v Ceníku platném u Organizátora ve chvíli registrace/obnovení 
Doplňkového Akčního Názvu Domény a akční ceny uvedené ve Specifikaci propagační 
akce. Ustanovení bodu 5 se nepoužije, pokud je převod Doplňkového Akčního Názvu 
Domény na třetí stranu důsledkem okolností, za které je odpovědný Organizátor. 
6. Poplatek uvedený v bodech 4,5 výše může být odečten od částek splatných 
Organizátorovi od Účastníka propagační akce nebo jeho právních nástupců, kteří získali 
všechna práva a povinnosti subskribenta Akčního Názvu Domény nebo Doplňkového 
Akčního Názvu Domény v rámci univerzální nebo singulární sukcese za jakoukoli 
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Službu, včetně služeb registrace/obnovení Akčního Názvu Domény nebo Doplňkového 
Akčního Názvu Domény. Odpočet nevyžaduje v tomto ohledu předkládání žádných 
zvláštních prohlášení. 
 
§ 10 Limit podle Pravidel Akčních Názvů Domén nebo Doplňkových Akčních Názvů 
Domén. 
1. Pokud Specifikace stanoví bezplatné získání Akčního Názvu Domény nebo 
Doplňkového Akčního Názvu Domény, nesmí Podmínky propagační akce využívat 
Subjekty, které již provedly bezplatně (jako součást propagační akce, jiné propagační 
akce organizované Organizátorem nebo na základě jiného titulu) prostřednictvím 
Organizátora registraci nebo obnovení alespoň 5 (pěti); 

a) Názvů Domén, s příponou odpovídající Akčnímu Názvu Domény 
nebo Doplňkovému Akčnímu Názvu Domény, nebo 
b) Názvů Domén představující tzv. domény nejvyšší úrovně nebo druhé úrovně 

spojené s Akčním Názvem Domény nebo Doplňkovým Akčním Názvem 
Domény, pokud je Akční Název Domény nebo Doplňkový Akční Název Domény 
tzv. národní doménou nejvyšší úrovně. 

 
2. Počet Akčních Názvů Domén nebo Doplňkových Akčních Názvů Domén 
zaregistrovaných/obnovených prostřednictvím Organizátora bezplatně za podmínek 
propagační akce nesmí překročit počet uvedený v bodě 3 níže. 
3. Bez ohledu na ustanovení výše uvedených bodů 1 a 2 může Specifikace propagační 

akce obsahovat dodatečný Limit Registrací/Obnovení Akční Služby/Doplňkové Akční 
Služby nebo Limit Registrací/Obnovení Akčního Názvu Domény /Doplňkového 
Akčního Názvu Domény. 

 
§ 11 Závěrečná ustanovení. 
Ve věcech, na které se tato Pravidla nevztahují, se v závislosti na předmětu propagační 
akce uvedeném ve Specifikaci Propagační akce použijí ustanovení následujících pravidel 
v pořadí, v jakém jsou uvedena: 

a) Pravidla, 
b) Pravidla Názvu Domény nebo Pravidla Akční Služby, 
c) Pravidla Organizátora. 


