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Materiał Domeny.pl: "przedsądowe wezwania do zapłaty" dla tysiąca osób z dnia 

15 grudnia 2008 roku. 

 

~nowak 

Domeny.pl należy do czołówki wyzyskiwaczy i bandy nieudolnych marketingowców. Nie 
potrafią się sprzedać, to muszą jakoś opłacić siebie z bezprawnych pozwów. 
Takie mierne firmy omijam z daleka. 
 
~oszukany domeny.pl 

Przekochana przeoszukańcza firmo domeny.pl.. IDZCIE tą drogą.. aż do końca, waszego 
rychłego końca. Z tych wyłudzonych pieniędzy i tak długo nie nie pożyjecie. 
Za punkt honoru stawiam sobie śledzenie was, waszych ofert, waszych przyszłych 
nieuchronnych zmian nazwy firmy i informowanie oraz ostrzeganie przed waszymi 
szulerskimi poczynaniami. 
 
~krzyszt_off_74 

Jak widać oszustów nadal w tym kraju nie brakuje. Niedawno była afera z reklamami na auta 
firmy PierGio. Pozamykać tych wszystkich gnoi. 
 
~kolejny oszukany 

domeny.pl to oszuści - perfidny i cyniczni. wychodzi na to, ze oszukali ponad 1000 osob. gdzie 
prokurator???? 
 
~oszukany przez nich 

mam nadzieje, ze szczurkowski i majerek pożałują swojej chciwosci - to jest skandal!! 
odpowiecie za to prawnie! bo wierzymy, ze istnieje sprawiedliwosc. 
 
~prawo 

ty, prawnik a fritzla albo stalina tez bys tak bronil, ha? 
 
~Kamyk  

Ja też padłem ofiarą nieuczciwości Domeny.pl. Reklamują się tak pięknie, że niby za złotówkę, 
a jak przychodzi co do czego, to wyłudzają pieniądze na podstawie ukrytego regulaminu. Nie 
polecam tej firmy! Strzeżcie się od tych oszustów jak ognia! 
 
~nie 

jak mozna tak bezczelnie i cynicznie wyludzac pieniadze?????????? dlaczego nie bada tego 
prokuratura? 
 
~Pierwszy_milion 

Na forum widziałem, że są klienci, którzy za NIBY „zerwanie umowy lojalnościowej” 
powinni zapłacić karę od 800zł nawet do kilku tyś PLN. Przyjmijmy, że średnia to 1000 PLN. 
1000zł x 1000 klientów = 1.000.000 PLN. I co nie jest to przekręt na wielką skalę ? 
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Jeżeli w efekcie końcowym okaże się, że firma działała zgodnie z prawem to mam sposób na 
pierwszy milion (jak widać wcale pierwszego miliona nie trzeba ukraść ;-)) Z tym, że u mnie 
pierwsze 3 miesiące będą za 1gr, a może nawet do każdej zamówionej pseudo usługi dorzucę 
jakiegoś pendrive a może nawet MP3 (pendrive i MP3 nie będzie pseudo, przecież będzie mnie 
na to stać). Po 3 miesiącach zatrudnię pseudo prawników, żeby produkowali pseudo 
prawniczy bełkot, przecież ktoś musi prowadzić korespondencję z klientami. Wcześniej 
oczywiście ukryję regulamin na stronie, że tylko JA będę wiedział, gdzie jest. Po 3 miesiącach 
będę mówił, że TRZEBA czytać regulamin, przecież był dostępny na stronie i będę to w kółko 
powtarzał aż do znudzenia. Przecież to takie oczywiste trala lala pierdu pierdu ….. ;-))) . 
Wyrazy uznania dla Pana Marcin Maj za zainteresowanie problemem. 
 
~gustaw 

I ja dałem się tym bydlakom naciągnąć....ale nie poddam sie ide do UOKiK może coś poradzą... 
 
~Szymon 

Niestety domeny.pl dzialaja zgodnie z prawem. Naciągają tych, którzy nie doczytują 
regulaminów i akceptują je. Działanie oszustne, jednak zgodne z prawem. 
Sam dałem się naciągnąć... Popłaciłem wszystkie "kary" i musiałem wysłać rozwiązanie 
umowy na piśmie (miesięczny okres wypowiedzenia). Otrzymałem informację zwrotną, że 
pismo dotarło o jeden dzień za poźno i automatycznie umowa została przedłużona o kolejny 
rok... 
 
~bobo umie czytać 

Miętolicie waćpanowie i płaczecie jak dzieci. 
Wyłudzanie to jedna sprawa i domeny.pl to przykład sprawnego manipulowania głupimi 
ludzmi. 
wszedłem na domeny.pl i znalazłem regulami w w DWÓCH KLIKNIĘCIACH. :kontakt: ---> 
:regulamin: 
 
~zdeterminowany 

teraz bede czytal regulaminy. ale tym oszustom nie dam ani zlotowki. predzej cale zycie 
poswiece, zeby szczurowski i majerek nie oszukali juz nikogo!!! 
 

~knife 

Zmienią nazwe firmy i bedą dalej naciągać !! 
To szczyt żeby takie postępowanie tyle sie ciągło i firma naciągała tyle osób a UOKiK sie dalej 
zastanawia a oni w najlepsze naciągają ludzi. Powinno sie takie firmy tępić bo niedługo to 
narobi sie ich jak mrówek tylko bedą naciągać i oszukiwać !!!!!!! 

 
~Rucpi 

Uważam, że Wy młodzi ludzie widzący takie oszustwa powinniście gwałtowanie zareagować, 
tak aby wymazać taką firmę z mapy Polski. Niech zajmą się tym społeczności internetowe i 
hakerzy! może ktoś zarejestruje w tej firmie domenę www.domenypltooszusci.com :) 
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~2009 

WIDZIMY I GRZMINI. NIE DAMY SIE OSZUKAC JAK IDIOCI. 
 
~puoyui 

Witam, również jestem ofiarą tych oszustów. Przyszła mi pewn myśl do głowy. Jedynym 
dowodem zakupu jest według naszego prawa faktura VAT a nie żadna proforma wysyłana na-
email. Co jeśli "nie otrzymałem" faktury pocztą? Nie mają żadnego potwierdzenia ,że było 
inaczej. A nasza poczta wiadomo jak działa.....zastanawiam się czy w związku z brakiem 
oryginalnej faktury VAT dostarczoenj kupującemu transakcja kupna-sprzedaży jest ważna ? 
Z góry dziękujuę za opinie osób orientujących się w temacie. 
Piotr 
 

 


