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A NORD VPN szolgáltatás szabályzata   

  

§1 Általános rendelkezések 

  

 

1. Ez a Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározza a home.pl Részvénytársaság, 

székhelye: ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, cégjegyzékét vezető bíróság: Szczecini 

Kerületi Bírósága, az Országos Bírósági Cégnyilvántartás XIII. Gazdasági Főosztálya, 

cégjegyzékszáma: 0000431335, adóazonosító szám: 8522103252, REGON: 811158242, 

teljes egészében kifizetett 1233 400,00 PLN részvénytőkével (a továbbiakban: home.pl) 

által nyújtott a NORD VPN szolgáltatások (a továbbiakban: NORD VPN Szolgáltatások) 

szabályait. 

2. A home.pl a NORD VPN Szolgáltatásokat nyújtja a Tefincom S.A.-val (a továbbiakban: 

Gyártó) kötött együttműködési megállapodás alapján. 

3. A Szabályzat a https://ionos.hu/terms-and-conditions weboldalon érhető el. 

4. A Szabályzatban szereplő, nagybetűvel megfogalmazott kifejezések jelentése a home.pl 

hálózat Szabályzatában található, a https://ionos.hu/terms-and-conditions/ weboldalon 

elérhető a home.pl hálózat Szabályzata (a továbbiakban: a home.pl hálózat Szabályzata) 

értelmében, feltéve, hogy ezeknek a fogalmaknak a meghatározásait nem tartalmazzák 

közvetlenül a rendeletek.  

 

§2   A NORD VPN Szolgáltatások használatának szabályai 

  

1. A NORD VPN Szolgáltatások a home.pl által a Gyártóval együttműködésben 

elektronikusan nyújtott Szolgáltatások, amelyeket a Szabályzat 1. melléklete jelöl, és 

elérhető a https://ionos.hu/terms-and-conditions/ weboldalon.  

2. A NORD VPN Szolgáltatások specifikációi és az Árlista a https://ionos.hu/nordvpn 

weboldalon érhetők el. 

3. A NORD VPN Szolgáltatások típusának és paramétereinek a NORD VPN Szolgáltatások 

Specifikációjában leírt megválasztása, beleértve az Előfizetési Időszakot is, a 

megrendelésnek az Ügyfél általi benyújtásának szakaszában történik.  

4. A NORD VPN szolgáltatások használatának előfeltétele:  

a) a Szabályzat rendelkezéseinek elfogadása, és 

b) a home.pl hálózatra vonatkozó Szabályzat elfogadása a jelenlegi változatban, és  

c) a Gyártónak a a NORD VPN Szolgáltatások használatára vonatkozó 

licencszerződésének elfogadása, amelyeket a NORD VPN Szolgáltatások aktiválási 

folyamata során a Gyártó weboldalán elérhetővé tett, és  

d) a NORD VPN Szolgáltatás aktiválása a 3. §-ban leírt módon a NORD VPN szolgáltatás 

nyújtásáról szóló Szerződés megkötésétől számított 3 napon belül.  
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5. A NORD VPN Szolgáltatásoknak a home.pl általi nyújtása magában foglalja az Ügyfél 

számára a gyártó által biztosított NORD VPN Szolgáltatások igénybevételének 

lehetőségét a home.pl hálózati Szabályzat 15. pontja értelmében, különösen azáltal, 

hogy az Ügyfélnek aktiválási kódot biztosítunk, amely lehetővé teszi a NORD VPN 

Szolgáltatások aktiválását a Gyártó alkalmazásában. telepítése az Ügyfél eszközére.   

6. Amennyiben az túlmutat az (5) bekezdésben említett szolgáltatásokon, a NORD VNP 

Szolgáltatásokat, különösen - a műszaki támogatási tevékenységeket, a Gyártó végzi. A 

NORD VPN Szolgáltatások Gyártó általi nyújtásának feltételeit az Ügyfél és a Gyártó 

között közvetlenül megkötött licencszerződés határozza meg (az alábbi 4. pont d) 

alpontja).  

7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a NORD VPN Szolgáltatásokra vagy az ezekbe a 

Szolgáltatásokba beletartozó szoftverekre export- vagy importkorlátozások és/vagy 

gazdasági szankciók vagy egyéb hasonló rendelkezések (a továbbiakban együttesen: 

„Kereskedelmi korlátozások”) vonatkozhatnak a jogszabályi rendelkezések alapján 

Európai Unió, Amerikai Egyesült Államok vagy más jogi aktusok. Annak meghatározása, 

hogy a NORD VPN Szolgáltatásokra vagy az ezekbe a Szolgáltatásokba tartozó 

szoftverekre vonatkoznak-e kereskedelemkorlátozások, és ezen korlátozások 

hatályának meghatározása a gyártó és az Ügyfél között a NORD VPN Szolgáltatások 

nyújtására irányuló szerződésből következik (5. pont c. alpont). Az Ügyfél köteles 

elolvasni a NORD VPN Szolgáltatások Kereskedelmi korlátozásait, és szigorúan be kell 

tartania azokat. Az Ügyfél által a NORD VPN Szolgáltatásokkal kapcsolatos 

kereskedelmi korlátozások megsértése az Ügyfél által a NORD VPN Szolgáltatások 

nyújtásának feltételeinek súlyos megsértése, és a törvényben, a home.pl hálózat 

szabályzatában, valamint az Ügyfél és a Gyártó között a 4. pont d. szerint megkötött 

licencszerződésben meghatározott szankciókkal sújtható.    

  

  

§3 Hozzáférés a NORD VPN Szolgáltatásokhoz  

  

1. Miután a home.pl kifizetést kapott a NORD VPN Szolgáltatások megvásárlásáért, az 

Ügyfél e-mailben megkapja a NORD VPN Szolgáltatásokat aktiváló kódot és a NORD VPN 

Szolgáltatások aktiválásához szükséges információkat.  

2. A NORD VPN Szolgáltatások használatára a Gyártó licencszerződésében, a 2. 

bekezdésben említett feltételekben meghatározott feltételek vonatkoznak 4 világít d) 

fent, a megrendelt NORD VPN szolgáltatások típusára vonatkozó Előfizetési Időszakra, 

az aktiválás napjától számítva.  

3. A NORD VPN Szolgáltatások csak olyan operációs rendszereken működnek, amelyek 

megfelelnek a Gyártó által a NORD VPN Szolgáltatások adott verziójának megfelelő 

specifikációknak.  
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4. A NORD VPN Szolgáltatások Gyártó általi frissítése és fejlesztése eredményeként a NORD 

VPN Szolgáltatások egyes funkciói a NORD VPN Szolgáltatások nyújtásáról szóló 

Szerződés időtartama alatt módosíthatók.   

  

§4 Szavatosság 

  

A NORD VPN Szolgáltatásokra, amelyeket a home.pl nyújtási Szerződés alapján aktiváltak, a 

NORD VPN Szolgáltatásokra a Gyártó szavatossága vonatkozik, a Gyártó licencszerződésében 

meghatározott feltételekkel, a 2. § 4. pontjának 4. d. alpontjában említettek szerint. A 

következő mondatra is figyelemmel, a home.pl nem vállal felelősséget a NORD VPN 

Szolgáltatások hibákért (hibás működésért) olyan mértékben, amely meghaladja a 2. § 5. 

pontjában meghatározott tevékenységeket. Az előző mondatban szereplő felelősség kizárása 

nem vonatkozik azokra az Ügyfelekre, akik a fogyasztók körébe tartoznak, amennyiben ezt a 

felelősséget különféle kötelező törvényi rendelkezések szabályozzák. 

 

  

§5 A home.pl általi NORD VPN Szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződés felmondása 

  

1. A NORD VPN Szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződést a home.pl és az Ügyfél 

határozott időtartamra köti meg, amely kiterjed az Ügyfél által megrendelt és fizetett 

NORD VPN szolgáltatások specifikációjában feltüntetett Előfizetési Időszakra.  

2. A NORD VPN Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést az Ügyfél az 1. pontban 

megadott Előfizetési Időszak lejárta előtt csak olyan körülmények miatt mondhatja fel, 

amelyekért a home.pl csak a felelős. A NORD VPN Szolgáltatások nyújtására vonatkozó, 

az előző mondatban említett szerződés megszűnése a Gyártó licencszerződésében 

először szereplő, a 2. § 4. pontjának d) alpontjában említett alapelvek alapján történik, 

és abban a mértékben, amelyet a home.pl hálózat Szabályzatában rögzített alapelvek 

nem tartalmaznak.   

3. Az Ügyfél által a NORD VPN Szolgáltatások nyújtására irányuló Szerződés felmondására 

a home.pl hálózat szabályzatának rendelkezései nem érvényesek, amelyek elérhetők a 

https://ionos.hu/terms-and-conditions/ weboldalon, és amelyek rendelkeznek arról, 

hogy az Ügyfél a home.pl-vel kötött szerződést értesítés útján felmondhatja. a fenti 2. 

pontban említettektől eltérő okokból, kivéve azt a rendelkezést, amely lehetőséget 

biztosít az Ügyfél számára a home.pl-rel kötött Szerződés felmondására a jelen 

Szabályzat vagy a home.pl hálózat Szabályzatának megváltozása esetén, amely elérhető 

a https://ionos.hu/terms-and-conditions/ weboldalon.  

§6 Záró rendelkezések  
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1. A jelen Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a home.pl hálózat Szabályzatát 

kell alkalmazni, amely elérhető a https://ionos.hu/terms-and-conditions weboldalon, és 

a Gyártó licencszerződésének a 2. § 4. d. pontjában említett rendeleteit. 

2. A home.pl fenntartja a jogot a Szabályzat megváltoztatására, valamint a Szabályzat 

kicserélésére egy újra. A rendeletek módosítását vagy az új rendeleteket a home.pl 

hálózatra vonatkozó előírások bevezetésével vezetik be, az új home.pl hálózati előírások 

módosítására / bevezetésére vonatkozóan.   

3. A home.pl fenntartja a jogot a Szabályzat 1. mellékletének módosítására a NORD VPN 

Szolgáltatások típusának és típusának megváltoztatásával (kibővítés és korlátozás, új 

hozzáadása).  

Ez a változás nem jelenti a törvény és a home.pl hálózat Szabályzat értelmében vett 

változást. Ez a változás nem érinti a NORD VPN Szolgáltatások használatát a home.pl 

NORD VPN Szolgáltatások bevezetése előtt megkötött szerződések alapján. 

4. Az ebben a verzióban szereplő Szabályzat azon a napon lép hatályba, amelyen a 

weboldalon közzéteszik: https://ionos.hu/terms-and-conditions, és csak a 

hatálybalépését követően megkötött vagy meghosszabbított (megújított) szerződésekre 

vonatkozik.  

 


