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A SiteLock Szolgáltatások Szabályzata 
  

1. § Általános rendelkezések 
  
1. Ez a Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározza a home.pl Részvénytársaság 
(székhelye: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, cégjegyzékét vezető bíróság: Szczecini Kerületi 
Bírósága, az Országos Bírósági Cégnyilvántartás XIII. Gazdasági Főosztálya, cégjegyzékszáma: 
0000431335, adóazonosító szám: 8522103252, REGON: 811158242 – a továbbiakban: home.pl) 
által nyújtott a SiteLock Szolgáltatások (a továbbiakban: SiteLock Szolgáltatások) szabályait. 
2. A home.pl a SiteLock Szolgáltatásokat nyújtja az Arizonában bejegyzett SiteLock, LLC-vel kötött 
együttműködési megállapodás alapján, amelynek székhelye a 8800 E. Chaparral Road, STE 300 
Scottsdale, AZ 85250 (a továbbiakban: Partner). 
3. A Szabályzat a home.pl központjában és a ionos.hu weboldalon érhető el. 
  
2. §  A SiteLock Szolgáltatások használatának szabályai 
  
1. A SiteLock Szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyeket a home.pl egy partnerrel 
együttműködve nyújt elektronikus úton, azzal a céllal, hogy eszközöket biztosítson a weboldal 
biztonságának kezelésére, lehetővé téve azok aktív védelmét a rosszindulatú szoftverek (malware), 
az illetéktelen hozzáférés és a hackerek által okozott egyéb fenyegetések ellen. 
2. A SiteLock Szolgáltatások Specifikációja és Árlistája elérhetők a ionos.hu weboldalon. 
3. A SiteLock Szolgáltatás csomagját a SiteLock Szolgáltatás Specifikációjában leírt csomagok közül 
választják ki, az Ügyfél által a ionos.hu oldalon a megrendelés benyújtásának szakaszában. 
4. A SiteLock Szolgáltatás használatának előfeltételei: 
a) e Szabályzat rendelkezéseinek elfogadása, és 
b) a home.pl hálózatra vonatkozó Szabályzat előírásainak elfogadása, amelyek a 
ionos.hu weboldalon érhetők el, és 
c) a Partner Szabályzat rendelkezéseinek elfogadása, elérhető a Partner 
weboldalán: https://www.sitelock.com/terms.php és 
d) bejelentkezés a sitelock.com Partner weboldalára a home.pl-től kapott jelszóval és 
bejelentkezéssel az Ügyfélpanelen megadott e-mail címre, valamint a Partner által megkövetelt 
adatok megadása a sitelock.com Partner weboldalán elérhető űrlap hatóköre szerint. 
  
3. §   Hozzáférés a SiteLock Szolgáltatásokhoz 
  
Miután a home.pl fizetést kapott a SiteLock Szolgáltatásokért, az Ügyfél e-mailben a home.pl e-
mailben megkapja az Ügyfél panelen megadott e-mail címet, amely a sitelock.com Partner 
weboldalára való bejelentkezéshez szükséges a SiteLock Szolgáltatás használatához. 
  
4. § A SiteLock Szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés megszűnése 
  
1. A SiteLock Szolgáltatások nyújtására irányuló szerződést határozott időtartamra, az Előfizetési 
Időszakra kötik, amelyet az Ügyfél a megrendelés leadásának szakaszában választ ki a 
ionos.hu weboldalon. 
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2. Az Ügyfél a SiteLock Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést a fenti 1. pontban megjelölt 
időszak vége előtt felmondhatja, kizárólag a home.pl-től függő okokból, azaz a SiteLock 
Szolgáltatások nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén. A SiteLock Szolgáltatások 
nyújtására irányuló szerződés megszüntetésére nem vonatkoznak 
a home.pl hálózat Szabályzatának rendelkezései, amelyek rendelkeznek arról, hogy az Ügyfél 
értesítési módban felmondhatja a home.pl-lel kötött szerződést, kivéve azt a rendelkezést, amely 
előírja a home.pl-vel kötött szerződés felmondásának lehetőségét a jelen Szabályzat vagy 
a home.pl hálózat Szabályzatának megváltozása esetén. 
  
5. § Záró rendelkezések 
  
A jelen Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben az alábbiak vonatkoznak: 
a) a home.pl hálózat Szabályzata, elérhető a ionos.hu weboldalon, 
b) Partner Szabályzata, elérhető a Partner weboldalán, a sitelock.com oldalon. 
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