Az Office 365 Home/Personal 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, teljes egészében kifizetett
1233 400,00 PLN részvénytőkével (a továbbiakban: home.pl) által nyújtott az Office 365 Home és
Office 365 Personal szolgáltatások (a továbbiakban: Office 365 Szolgáltatások) szabályait.
2. A home.pl az Office 365 szolgáltatásokat nyújtja, az Ingram Micro Sp-vel kötött együttműködési
megállapodás alapján. z o.o. székhelye: Varsó, ul. Krakowiaków 46 kód: 02-255 (a továbbiakban:
Partner), amely az e szolgáltatások és Szovtver (a továbbiakban: Szoftver) használatához szükséges
szoftvergyártó meghatalmazott képviselője - Microsoft Ireland Operations Limited, Carmanhall Rd,
Dublin, Co Dublin, Írország (a továbbiakban: Gyártó).
3. A Szabályzat a home.pl központjában és a ionos.hu weboldalon érhető el.
4. A Szabályzatban szereplő, nagybetűvel megfogalmazott kifejezések jelentése a home.pl hálózat
Szabályzatában található, amely elérhető a ionos.hu weboldalon (a továbbiakban:
a home.pl hálózat Szabályzata), feltéve, hogy ezeknek a fogalmaknak a meghatározásait nem
tartalmazza közvetlenül a Szabályzat.

2. § Az Office 365 Szolgáltatások használatának szabályai
1. Az Office 365 Szolgáltatásait a home.pl a gyártóval együttműködve elektronikus úton nyújtja.
2. Az Office 365 Szolgáltatások Előfizetési Időszaka 1 év.
3. Az Office 365 Szolgáltatás Specifikációja és a szolgáltatás Árlistája elérhető
a ionos.hu weboldalon.
4. A megvásárolt Office 365 Szolgáltatás típusának és paramétereinek kiválasztása, beleértve az
Előfizetési Időszakot, a megrendelésnek az Ügyfél általi benyújtásának szakaszában történik.
5. Az Office 365 Szolgáltatások használatának előfeltételei:
a) lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezés a Lengyel Köztársaságban,
b) a Szabályzat rendelkezéseinek elfogadása, és
c) a home.pl hálózatra vonatkozó Szabályzat elfogadása a jelenlegi változatban, és
d) a Gyártónak a Szoftver használatára vonatkozó licencszerződésének elfogadása, amelyet a
Szoftver telepítésére elérhetővé tesznek a cél eszközre, és
e) az Office 365 Szolgáltatás (Szoftver) aktiválása a 3. §-ban leírt módon az Office 365 Szolgáltatás
nyújtására vonatkozó szerződés megkötésétől számított 3 napon belül.
3. § Hozzáférés a Szoftverhez
1. Miután a home.pl fizetést kapott az Office 365 Szolgáltatások megvásárlásáért, az Ügyfél emailben megkapja a Szoftvert aktiváló kódot és a Szoftver aktiválásához szükséges információkat.
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2. A Szoftvert letöltik és használják a Gyártónak a fenti 2. bekezdés 4. pontjának d) alpontjában
említett licencszerződésben meghatározott feltételekkel, a megrendelt Office 365 Szolgáltatások
típusára vonatkozó előfizetési időszakra, az aktiválás napjától számítva. Ha azonban a Szoftvert
aktiválják a fenti 2. § (4) bekezdés e) pontjában meghatározott határidő után, akkor az Előfizetési
Időszakot a 2. § (4) bekezdés e) pontjában meghatározott határidőt követő naptól számítják,
vagyis az Office 365 Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megkötését követő negyedik
naptól.
3. A Szoftver csak olyan operációs rendszerek alatt működik, amelyek kompatibilisek a Gyártó
specifikációival és alkalmazhatók az adott Szoftververzióra.
4. A Szoftver Gyártó általi frissítése/fejlesztése eredményeként a szoftver bizonyos funkciói az
Office 365 Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés időtartama alatt módosulhatnak.
4. § Garancia
Az Office 365 Szolgáltatás keretében a home.pl által nyújtott szerződés alapján aktivált Szoftverre
a Gyártó szavatossága vonatkozik, a Gyártó licencszerződésének a 2. § 4. pontjának d) alpontjában
említett feltételekkel.
5. § A CCleaner Szolgáltatásoknak a home.pl általi nyújtására vonatkozó szerződés felmondása
1. Az Office 365Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést a home.pl és az Ügyfél határozott
időtartamra köti meg, amely magában foglalja az Ügyfél által megrendelt és fizetett az Office 365
Szolgáltatás Specifikációjában megjelölt Előfizetési Időszakot.
2. Az Office 365Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést az Ügyfél az 1. pontban megjelölt
Előfizetési Időszak lejárta előtt csak olyan körülmények miatt szüntetheti meg, amelyekért
a home.pl csak a felelős. Az Office 365 Szolgáltatások nyújtására vonatkozó, az előző mondatban
említett szerződés megszűnése a Gyártó licencszerződésében először szereplő, a 2. § 4. pontjának
d) alpontjában említett alapelvekre épül, és abban a mértékben, amelyet a benne nem
szabályozott, a home.pl hálózat Szabályzatában meghatározott alapelvek szerint, amely
a ionos.hu weboldalon érhető el.
3. Az Ügyfél által az Office 365 Szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés felmondására
a home.pl hálózati Szabályzat rendelkezései érhetők el a ionos.hu weboldalon, amely lehetőséget
ad arra, hogy az Ügyfél a home.pl-lel kötött szerződést felmondási módban megszüntesse a fenti
2. pontban megjelöltektől eltérő okok, kivéve azt a rendelkezést, amely lehetővé teszi az Ügyfél
számára a home.pl-lel kötött szerződés felmondását a jelen Szabályzat vagy a home.pl hálózat
Szabályzatának megváltozása esetén, amely a ionos.hu weboldalon érhető el.
6. § Záró rendelkezések
1. A jelen Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a home.pl hálózat Szabályzatát kell
alkalmazni, amely elérhető a ionos.hu weboldalon, valamint a 2. § 4 d bekezdésében említett
Gyártó szabályzatát.
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2. A home.pl fenntartja a jogot a Szabályzat megváltoztatására, valamint a Szabályzat kicserélésére
egy újra. A Szabályzat módosításait vagy az új Szabályzatokat a home.pl hálózatra vonatkozó
előírásoknak az új home.pl hálózatszabályozások módosítására/bevezetésére vonatkozó
rendelkezései alapján vezetik be.
3. A Szabályzat azon a napon lép hatályba, amikor a ionos.hu weboldalon közzéteszik és csak a
hatálybalépését követően megkötött vagy meghosszabbított (megújított) szerződésekre
vonatkozik
4. Az e Szabályzat hatálya alá tartozó Office 365 Szolgáltatások nem vonatkoznak a
ionos. weboldalon közzétett következő Szabályzatok:
a) A Microsoft Szolgáltatási Szabályzat, valamint
b) a Gyártó termékeire vonatkozó egyéb rendeletek, kivéve, ha a jelen Szabályzat kifejezetten
másként rendelkezik.
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