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 A Google Workspace Szolgáltatások Szabályzata 

 

 

§1 Általános rendelkezések 

1. Ez a Szabályzat a home.pl Részvénytársaság (székhely: Szczecin, cím: ul. Zbożowa 4, 70-653 

Szczecin) a Nemzeti Bírósági Vállalkozói Nyilvántartásába bekerült, a Szczecin-Központi 

Regionális Bíróság Szczecinben, a Nemzeti Bírósági Nyilvántartás XIII. Gazdasági Főosztálya 

vezette az alábbi KRS számmal jegyzett be: 0000431335, NIP: 8522103252, REGON: 

811158242, 1 233 400,00 PLN alaptőkével (a továbbiakban: home.pl). által kínált a Google 

Workspace szolgáltatásokat (a továbbiakban: Google Workspace Szolgáltatások) szabályozza. 

2. A home.pl a Google Workspace Szolgáltatásokat nyújtja a Google Ireland Limited Gordon House 

Barrow Street, Dublin 4, Írország IE6388047V (a továbbiakban: Partner) társasággal való 

együttműködésben. 

3. A Szabályzat megtekinthető a ionos.hu webhelyen: https://ionos.hu/terms-and-conditions/ 

 

§2 A Google Workspace Szolgáltatások használatának szabályai 

 

1. A Google Workspace Szolgáltatások a home.pl által a Szabályzat 1. Mellékletében feltüntetett 

Partnerrel együttműködve nyújtott elektronikus szolgáltatások, amelyek elérhetők a ionos.hu 

webhelyen: https://ionos.hu/terms-and-conditions/ 

2. A Google Workspace Szolgáltatások és az Árlista specifikációi megtalálhatók a ionos.hu 

webhelyen: https://ionos.hu. A Workspace Szolgáltatások teljes leírása a műszaki paraméterekkel 

együtt a következő webhelyen érhető el: https://workspace.google.com/pricing.html i 

https://workspace.google.com/intl/pl/essentials/. 

3. A Google Workspace Szolgáltatások típusának a Szabályzat 1. Mellékletében leírt típusok közül 

és a Google Workspace Szolgáltatások Specifikációjában leírt paraméterek közül - beleértve az 

Előfizetési Időszakot is - a választása az Ügyfél általi megrendelés benyújtásának szakaszában 

kell történie. 

4. A Google Workspace Szolgáltatások használatához szükséges feltételek a következők: 

a) jelen Szabályzat szabályainak elfogadása, és 

b) a ionos.hu hálózatra vonatkozó Szabályzat szabályainak elfogadása, ezek elérhetők a 

home.pl webhelyen: https://ionos.hu/terms-and-conditions/, és 

c) elérhető a következő webhelyen: https://admin.google.com Google Workspace 

adminisztrációs panelbe való első  bejelentkezéssel kapcsolatos, a Google Workspace 

Szolgáltatások használatához szükséges, licenc szabályainak elfogadása, amelyek a 
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következő webhelyen érhetők el:  

https://workspace.google.com/intl/pl/terms/2013/1/premier_terms.html. 

5. A Google Workspace Szolgáltatások használatának részeként az Ügyfél két adminisztrációs 

panelhez fér hozzá: 

a) a ionos.hu webhely adminisztrációs paneléhez: https: //cp.ionos.hu (itt elérhető többek között: 

ügyféladatok, számlák a Google Workspace szolgáltatásért, az Előfizetési Időszak záró 

dátuma), és 

b)  a Google Workspace Szolgáltatások kezelésére szolgaló https://admin.google.com webhely 

adminisztrációs paneléhez. 

§3 A home.pl által üzemeltetett a Google Workspace Szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés 

felmondása 

1. A Google Workspace Szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződést a home.pl és az Ügyfél 

határozott időtartamra köti meg, amely a Google Workspace Szolgáltatások Specifikációjában 

megjelölt Előfizetési Időszakra vonatkozik, amelyet az Ügyfél megrendelt és fizetett. 

2. A Google Workspace szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződést az 1. pontban megjelölt 

Előfizetési Időszak lejárta előtt az Ügyfél vagy annak jogutódjai, akik a Google Workspace 

szolgáltatások nyújtásának egyetemes vagy egyedüli jogutód alapján történő szerződési szerződő 

feleivé váltak, felmondhatják, csak olyan körülmények között, amelyekért a home.pl kizárólagos 

felelősséggel tartozik, beleértve azt az esetet is, ha a home.pl nem felel meg a Google Workspace 

elérhetőségének a bejelentett SLA szintjén. A Google Workspace szolgáltatások nyújtására 

vonatkozó, az előző mondatban említett Szerződés felmondására az előzőekben a 2. § 4 c 

pontjában említett licencben meghatározott elvek alapján kerül sor, és a benne nem szabályozott 

mértékben a home.pl hálózat Szabályzatában meghatározott szabályokkal, amelyek elérhetők a 

ionos.hu webhelyen: https://ionos.hu/terms-and-conditions/. 

 

§4 Záró rendelkezések 

1. A jelen Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a home.pl hálózat Szabályzatainak 

szabályait kell alkalmazni, amelyek elérhetők a ionos.hu webhelyen a következő címen: 

https://ionos.hu/terms-and-conditions/, valamint a 2. § 4 c. pontjában említett engedélyt. 

2. A home.pl fenntartja a jogot a Szabályzat 1. Mellékletének módosítására a Google Workspace 

Szolgáltatások típusainak megváltoztatásával (annak kiterjesztésével, korlátozásával, új elemek 

hozzáadásával).  

Ez a változás nem jelenti a jelen Szabályzat módosítását a törvény és a home.pl hálózat 

https://gsuite.google.com/intl/pl/terms/2013/1/premier_terms.html
https://gsuite.google.com/intl/pl/terms/2013/1/premier_terms.html
https://admin.google.com/
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Szabályzata értelmében, amely elérhető a ionos.hu webhelyen: https://ionos.hu/terms-and-

conditions/. Ez a változás nem érinti a Google Workspace Szolgáltatások használatát a home.pl 

által megkötött a Google Workspace Szolgáltatásoknak a bevezetése előtt történő szolgáltatására 

vonatkozó szerződések alapján. 


