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Materiał Ostrożnie przy zakupie domen i serwerów  z dnia 20 maja 2008 roku. 

 

~Nowaker (126) 

Nie ma niczego za darmo i dlatego lepiej skorzystać np. z takiego cal.pl, gdzie nie ma 

oszukańczych lojalek. 

 

~Marcin Polanek 

 

Ja się wogóle dziwię, że ta oszukańcza firma jeszcze normalnie działa. Zastraszani klienci 

powinni zgłosić sprawę do sądu i walczyć o odszkodowania za straty moralne. Czy w tym 

kraju ktoś zajmuje się takimi "krzakami"? 

 

~zenon15 

 

taaaaaaa... czytac trzeba ale nie kazdy to robi. Dlatego najlepiej kupowac w zaufanych firmach 

bez zadnych przekretow jak w domeny.pl 

 

~dome_ny 

 

Witam, 

Pierwsze prośba do DI o usunięcie reklam domeny.pl ze strony. Jako czytelnika po prostu 

denerwuje mnie to, że widzę tutaj reklamę firmy która oszukała tylu ludzi. 

Jeśli ktoś przychyla się do prośby proszę o komentarz (oraz stanowisko DI). Na pewno 

czytelnicy mają pewien wpływ na kształt reklam na DI a razem możemy sprawić, że internet 

będzie czystszy i bezpieczniejszy. 

Także dla rodziców bo pewnie przez dzieciaki które kupiły domeny w firmie domeny.pl mają 

teraz nie lada problem. 

Zaczynając od początku. Stworzyłem kiedyś pewną stronę http://dwo.xthost.info/domeny 

która opisywała "działalność" firmy domeny.pl i sposób w jaki oszukuje ona klientów. 

Strona została dość szybko usunięta z serwera prawdopodobnie stało się to na prośbę pewnej 

firmy, ponieważ kontaktowałem się z departamentem abuse jednak przyczyny usunięcia konta 

nie chciano podać poza tym, że ktoś kontaktował się z nimi w sprawie usunięcia konta. 

Mogę przesłać materiały znajdujące się na niej redakcji, może będzie z tego jakiś pożytek. 

Jeśli ktoś jest zainteresowany mogę udostępnić zawartość strony która opisuje mechanizm 

oszustwa. 

Co do p. Marcina Majerka to nie warto sobie głowy zawracać jego "opiniami" bo po pierwsze 

nie jest to opinia prawnie wiążąca, po drugie ten człowiek sam nie wie co mówi. Pierwsze w 

reklamach, google, na stronie i gdzie tylko się da widnieje "cena w groszach za ROK" a potem 

się udowadnia klientom, że są idiotami bo nie czytają regulaminu w którym cena jest zgoła 

inna. Dodatkowo osoba ta (lub inny pracownik domeny.pl) publicznie pomówiła firmy 

nazwa.pl i home.pl twierdząc, że zarówno domeny.pl jak i powyższe firmy działają "tak 

samo". 
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Dodam, że parę miesięcy temu na stronie domeny.pl nie było nawet cennika a regulamin 

znajdował się w stopce strony nad czterema przyciskami dalej. 

Na koniec napiszę, że firma domeny.pl jest nieprofesjonalna a jej działalność zalatuje 

spammerstwem. Wielokrotnie widziałem na rozmaitych forach posty reklamujące "domeny za 

złotówkę", "najtańsze domeny" czy "wycenę domen" przez domeny.pl. Pisane zawsze przez 

człowieka z jedym albo dwoma postami na koncie. Jeśli czyta to ktoś prowadzący forum o 

hostingu/domenach dysponujący dowodem na to, że posty takie były wysyłane przez 

pracowników domeny.pl myślę że możliwe byłoby pociągnięcie osoby która to pisała do 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzania 

mieniam. Można by przekazać informację o tym także do UOKiKu. 

 

che 

tak to jest, gdy za zakup domen biorą się biznesmeni z budżetem wysokości kieszonkowego :) - 

kurcze przecież jak się ma albo chce mieć biznes internetowy to się wspólpracuje z poważną 

firmą (nawa.pl ewentualnie home); czy warto zaoszczędzić kilka zlotych rocznie i narażać się 

na takie przewaly jak opisany wyżej? ja uważam, że nie - a Ci, którzy szukali super okazji i 

oszczędności powinni wyciągnąć z tego lekcję 

 

~norman 

@che: I jaka to ma być lekcja, że tylko jak drogo to jest gwarancja jakości? Chyba sam w to nie 

wierzysz. Duża firma za duuże pieniądze też Cię może "obuć" Polecam pochylić się np. nad 

Microsoft i "Vista ready". Sam pewnie znasz inne przykłady, więc proszę nie cwaniakuj. 

Myślę, że ofiarami takich firemek jak domeny.pl padają właśnie nowicjusze i młodzi ludzie 

którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, a ich budżet wiadomo jaki jest. To tylko dowód, że 

najłatwiej żerować na bezbronnych za którymi nie stoi armia prawników. Wyjątkowo podłe... 


