
 

 

A Prestahosting szolgáltatás szabályzata 

 

Általános rendelkezések 

1. Az alábbi Szabályzat rendelkezik a Prestahosting szolgáltatásáról (a továbbiakban: 

Prestahosting szolgáltatás). Home.pl Részvéntrársaság, székhelye: Szczecin, Zbozowa utca 

4. 70-653, Szczecin, bejegyezve a Szczecini Kerületi Bíróság - Központ, XIII Gazdasági 

Osztályán, a 0000432335-ös szám alatt. Cégjegyzékazonosító: 811158242, Adóazonosító: 

811158242, NIP: 852210325 (a továbbiakban: home.pl) 

2. A Szabályzat elérhető az alábbi oldalon: https://ionos.hu/terms-and-conditions/. 
 

 

Prestahosting szolgáltatás használatának szabályai 

1. A Prestahosting szolgáltatás a home.pl által elektronikus úton nyújtott szolgáltatás, amely 

tárhelyszolgáltatások nyújtását foglalja magában (díj ellenében a home.pl az ügyfél 

rendelkezésére bocsájtja a szolgáltatását, amely magában foglalja az ügyfelek számára az 

oldalak karbantartásának és megosztásának lehetőségét a nyilvános webben), valamint a 

PrestaShop alkalmazás automatikus telepítését, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, 

hogy üzletüzemet működtessenek. 

2. A Prestahosting szolgáltatás specifikációja és azoknak a csomagoknak a leírása, melyekben 

elérhető, az alábbi címen érhetők el: https://ionos.hu/prestahosting. 

3. Az Árlista elérhető az alábbi oldalon: https://ionod.hu 

4. A Prestahosting szolgáltatás típusát az Ügyfél választja ki a Megrendelés leadásakor a fenti 

2 pont alapján. 

5. A Prestahosting szolgáltatás használatának előfeltétele: 

a. a Szabályzat elfogadása, illetve 

b. a home.pl hálózat Szabályzatának elfogadása, illetve 

c. a liceenszmegállapodás elfogadása, amely a következő weboldalon érhető el: 

https://opensource.org/licenses/OSL-3.0, illetve 

d. az 1.1. pontban feltüntetett egyéb feltételek teljesítése, lásd a)–b) alpontok, 

valamint a c) alpontban említett licensz megszerzése, és 

e. a Prestahosting szolgáltatások ellenértékének kifizetése. 

6. A Prestahosting szolgáltatás részeként az Ügyfél hozzáférést biztosít az adatbázisok és az 

FTP szerver tartalmának kezeléséhez szükséges elemekhez. Az ügyfél az előző mondatban 

leírt tevékenységeket önállóan végzi home.pl nélkül, és Ő felelõs ezeknek a 



 

tevékenységeknek a végrehajtásáért. 

7. A PrestaShop alkalmazás telepítésekor az Ügyfél információkat kaphat további ingyenes 

kiterjesztésekről (úgynevezett pluginokról), amelyek növelik a PrestaShop alkalmazás 

funkcionalitását. 



 

Denumire: home.pl S.A, Adresa: Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Polonia 
NIP: 8522103252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 

8. A Prestahosting szolgáltatás nem tartalmazza a PrestaShop alkalmazás felhasználói 

szolgáltatásaira telepített frissítéseit, ezért az Prestahosting szolgáltatás használatakor az 

Ügyfél köteles frissíteni az összes telepített PrestaShop alkalmazást az egyes alkalmazások 

paneljein. 

9. A Prestahosting szolgáltatás nem tartalmazza a home.pl technikai támogatását a fenti, 7. 

pontban említett bővítmények telepítésekor. A Prestahosting szolgáltatás nem tartalmazza a 

fenti 8. pontban említett kiterjesztések frissítéseit. Ezért az ügyfél köteles elvégezni ezek 

telepítését és a frissítését. 

 

3. § Záró rendelkezések 

A jelen Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a home.pl hálózat szabályzatát kell 

alkalmazni, amely elérhető a https://ionos.hu/terms-and-conditions/ oldalon, illetve a 2 § 5 

pontja, c alpontjában említett licenszt. 
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