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Materiał Domeny.pl bezprawnie straszy rejestrem dłużników?  z dnia 14 

października 2008 roku. 

 

~Piotr 

Dzwonili, mailowali, straszyli, ale jak powiedziałem że prędzej oddam sprawę do sądu niż 
zapłacę temat ucichł, ciekawe czy odpuścili czy po prostu przerzucili się na innego 
użytkownika mnie zostawiając na deser, oczywiście sprawy do sądu i tak nie oddam bo: 
1) nie stać mnie na prawnika 
2) nie mam na to zbytnio nerwów i czasu 
3) jest to stosunkowo mała kwota (chyba 200zł) 
Pozdrawiam wszystkich oszukanych przez domeny.pl 
 
Onvog (54) 

Mnie tak wydymali, co prawda na jednej domenie, ale zawsze. Kasy im nie zapłaciłem, teraz 
będę musiał sprawdzić w KRD czy Domeny.pl spełniły swoje groźby. Co będzie dalej, 
zobaczymy. 
 
~domeny.pl złodzieje 

Leżący a to dobre. Osoby odpowiedzialne za poczynania tego "leżącego" powinny zgnić w 
więzieniu. 
Bo złodzieja recydywistę trzeba zamknąć - inaczej nie przestanie kraść. 
Może gdyby tak jak za starych dobrych czasów obcięto odpowiedzialnym za tę hucpę to i owo 
to by się opamiętali. Na razie to chyba tym złodziejom wydaje się, że ich przekręty za które 
ludzie płacą niekiedy po kilka tysięcy PLN to jakaś gra komputerowa czy wirtualna 
rzeczywistość. 
Może pan rzecznik prasowy pofatygowałby się na DI i wyjaśni czytelnikom skąd uczciwie 
pracujący ludzie (niebywałe ale są tacy, którzy nie kradną) mają brać pieniądze żeby zapłacić 
firmie domeny.pl która ich tak bezczelnie oszukała. 
Albo niech pan rzecznik wymyśli inną nazwę na wciskanie nieświadomym użytkownikom (w 
tym dzieciakom) usług za kilka tysięcy PLN czy samowolne przedłużanie umowy o rok czy 2. 
Ja mam propozycję: 
1. kradzież 
2. przestępstwo 
3. wyłudzenie 
Czekam na wypowiedź pana rzecznika. 
Pozwoliłem sobie zacytować opinię o firmie domeny.pl z jednego forum. Panie rzeczniku, to 
też pewnie wymysł i wirtualna rzeczywistość. Faktycznie "biedna, kopana firma". Może DI 
chociaż przyzna im jakiś order na przykład "najbardziej poszkodowany złodziej 2008". Co oni 
za to mogą, że tak ich klienci nie lubią? Przecież oni tylko kradną! 
Oszukali mnie i moją rodzine ja nie zarabiam tyle ile oni chca mi zabarć a UOKiK odeslal 
mnie z kwitkiem ;(. 
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Na swojej stronie reklamuja serwer za 1zł i dzieciak to kupił głupi bo nie przeczytał maczkiem 
napisanego regulaminu zapłacił 15 zł a teraz go strasza ogromnymi karami!!!! DOMENY.PL 
to podła firma bez zasad!!! 
Poszkodowanym proponuję zgłaszać sprawę nie do UOKiKu tylko na policję. 
 
Czarny nero 

[w odpowiedzi dla: ~matd][quote]Obecnie Domeny.pl, żądając pieniędzy za swoje umowy 
lojalnościowe, nie waha się przed straszeniem... 
To jest szantaż i kłamstwo, bo nie mają prawa wpisywać! Ta firma już nie istnieje tylko o tym 
nie wie. NIE PŁACIĆ ZŁODZIEJOM! To nie będą mieli się za co utrzymać. 
 
~zlcn 

Prędzej w kiciu zgniję niż dostaniecie ode mnie te 5 dych złodzieje! 
 
~marek 

W innych firmach (i to wielu) są promocje lojalnościowe i nikt nie narzeka. 
Z tym, że w domeny.pl to nie żadna promocja tylko zabieg mający na celu oszukanie klientów. 
W nazwa.pl masz podane ceny, nikt nie zmienia regulaminu bez twojej wiedzy i nie wciska do 
koszyka niezamówionych towarów o wartości 500 PLN. W domeny.pl takie coś się nazywa 
"serwer za złotówkę" a wszyscy oszukani pewnie wiedzą ile to to kosztuje. 
W domeny.pl ceny są poukrywane w regulaminach, reglamin jest zmieniany jak się tam 
komuś ubzdura a cały ten zamęt ma rację bytu tylko dlatego, że jeśli uczciwa firma typu 
nazwa.pl napisze, że domena kosztuje złotówkę to tyle za nią zapłacisz i nikt cię nie będzie 
straszył KRD czy sadami. 
 
~marek 

Rzetelna? Ciekawe w czym? Chyba rzetelnie okrada klientów! 
 
~war goes on 

[w odpowiedzi dla: ~Rzetelna Firma]Firma Domeny.pl otrzymała certyfikat "Rzetelna 
Firma", przyznany przez Krajowy Rejestr Długów. Certyfikat... 
rozumiem, ze uzytkownik "rzetelna firma" to majerek z domeny.pl albo jakas pani z BOK - 
co, szef wam dal nadgodziny? jestescie zalosni. mam nadzieje, ze teraz uokik nie da wam kary 
600zl ale 10% przychodu za 2007!!! 
 
~Marek 

Rzetelny - żałosne. Jeśli firma "działa zgodnie z prawem" co jest zupełną nieprawdą => patrz 
wyroki UOKiKu w ich sprawie - to sobie tam kupuj domeny ;) 
Ja tylko czekam aż za sprawę weźmie się prokuratura bo to już czas najwyższy żeby w końcu 
ktoś za oszustwa domeny.pl dobrał im się do d*y. 
 
~Marek 

Wyłudzanie haseł do kont bankowych, pocztowych czy jakichkolwiek to PRZESTĘPSTWO. 
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Podobnie jak doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania mieniem. 
Więc można nazywać sobie okradzionych łosiami, podobnie jak tych którym np. dres ukradł 
portfel - frajerami. Ale faktu że dokonujący tego czynu to przestępca jakiekolwiek epitety pod 
adresem pokrzywdzonych nie zmienią. 
Sprawa "rozchodzi się" o to, że ludzie wpierw "podpisywali" umowę a potem dowiadywali się 
że została bez ich wiedzy zmieniona. 
Podobnie każdy konsument ma prawo do RZETELNEJ i PEŁNEJ informacji o kosztach 
usługi. Regulamin to REGULAMIN a nie cennik usług, jak sama nazwa wskazuje. Jeśli w 
cenniku pisze A a w regulaminie B to moim zdaniem jest to zwykłe wyłudzenie i nadaje się to 
do UOKiKu bądź prokuratury. 
 
~sprawiedliwość 

ale to jest SPOLKA Z OO. moga sie nachapac a potem jak firma splajtuje to nikogo to nie 
ruszy ;-) trzeba cos zrobic jak najszybciej aby wyciagnac ludzi z tych umow! to jest gruba 
kasa!!!! 
 
~Anton 

Witam może taki mój pomysł który realizuje aktualnie firma domeny.pl szczyci sie ze zaufaly 
im duze firmy np PKO, PKN, BRE, mbank ... itp umieścili tą informacje ze spisem tych firm 
na swojej witrynie. Myśle że oprócz informowania UOKiK który defakto nic nie robi i nie 
zrobi każdy z nas może wysłać maila do tych firm i poinformować o polityce jaka prowadzą 
domeny.pl 
Jak stracą chociaż jednego dobrego klienta i wykreślą go ze swojej listy to będzie to ogromny 
sukces a jednak wiele firm dba o reputacje bo dobra marka coraz bardziej liczy się na runku a 
kontakt z prowadzącą podejrzane interesy firmą może źle wpłynąć na postrzeganie firmy u 
klientów, więc uchrońmy najlepszych którzy zaufali firmie domeny.pl !!! Opiszmy im nasz 
problem i działanie firmy domeny.pl ;) Pozdrawiam anton32a_(at)_interia.pl 
 
~anton 

Tez zostalem oszukany przez firme domeny.pl. Firma ta nie posiada zasad ani norm które by 
przestrzegała. Totalnie olewa klienta i lekceważą go. Na forach pełno jest informacji o tym jak 
oszukiwali ludzi i jakie przekręty robią. Jeszcze nie zrozumieli że brak jakości kosztuje mam 
nadzieje ze kiedys trafi informacja o ich przekretach do TV bo niestety wciaż łapią kolejnych 
naiwnych 
 
~Connor07 

[w odpowiedzi dla: ~anton]Tez zostalem oszukany przez firme domeny.pl. Firma ta nie 
posiada zasad ani norm które by przestrzegała.... 
Witam Wszystkich ! 
Ja również zostałem oszukany. Kupiłem serwer za 15 złotych na 3 miesiące (dokładnie i nie 
inaczej wynikało to z zamówienia, koszyk w sklepie itp.) P 3 miesiącach faktura proforma na 
500 zł !!!. I jeszcze mi wmawiają że zamówiłem to na 2 lata !!! To przecież wymuszenie !!!. 
Oferta na stronie jest tak skonstruowana, że nie ma możliwości nawet podejrzewać, że może 
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to być umowa lojalnościowa. Zgłosiłem sprawę do UOKiK i radzę to zrobić KAŻDEMU 
oszukanemu. Jest nas bardzo dużo. Oczywiście za fakturę nie zamierzam płacić. zgłoszę 
sprawę na Policję. Jeżeli my, oszukani, niczego nie zrobimy w tej sprawie, firma domeny.pl 
będzie dalej naciągała i okradała kolejne osoby no duże pieniądze. Nie wierzę że nie można nic 
zrobić. ws07(at)poczta.onet.pl 
 
~sprawiedliwi 

Wszyscy piszecie ze zostaliście oszukani i to nie podlega wątpliwości dajcie jakieś namiary do 
siebie bo jak do diabła można pomóc jak nie ma poszkodowanych. Czekam na meile 
 
~bolek 

wszyscy obroncy domen.pl postawcie sie w sytuacji przedsiębiorcy który kupuje coś w 
domeny.pl a potem jest NĘKANY wezwaniami do zapłaty za fikcyjne usługi i okresy dług 
rośnie bo dochodzą koszty wezwań nikt nie pomoże UOKiK nic nie może Nikt zawiadomienia 
nie składa z 286 KK bo się boi że może nie ma racji. I tym sposobem firma domeny.pl dalej 
istnieje i ma się dobrze. Może ruszycie tyłki na komisariaty i złożycie pospolite zawiadomienie 
o oszustwie. 


