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A szerkesztő szolgáltatás szabályzata 

  

1. § Általános rendelkezések  

1. Az alábbi Szabályzat rendelkezik a home.pl szerkesztő szolgáltatásáról (a továbbiakban: 
Szerkesztő 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. Címjegyzék : 811158242, Adóazonosító:  

8522103252 (továbbiakban home.pl)  

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

  
  

2 § A Szerkesztő szolgáltatás használatának szabályai  
1.  A szerkesztő szolgáltatás egy olyan szolgáltatás, amelyet a home.pl nyújt elektronikus 

úton, és amely magában foglalja a home.pl által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott 
szerkesztőt.  

2. A szerkesztő program specifikációja és az árlistája elérhető: http://ionos.hu A szerkesztő 
szolgáltatás a Serkesztő szolgáltatás specifikációjában meghatározott csomagokban 
érhető el.  

3. A szerkesztő szolgáltatás típusát az Ügyfél választja ki a Megrendelés leadásakor.  
4. A Szerkesztő szolgáltatás használatának előfeltétele:  

 a Szabályzat elfogadása, illetve  

 a home.pl hálózat Szabályzatának elfogadása.  

5. Az operátor fenntartja a jogot, hogy a webszerkesztő alkalmazást frissítse egy újabb 
verzióra, amelyet a webszerkesztő alkalmazás gyártója bocsátott rendelkezésre.  

6. A Szerkesztő szolgáltatás részeként a Webszerkesztő alkalmazás használatával 
felhatalmazást kap arra, hogy létrehozzon kizárólag egy webhelyet, és közzétegye azt az 
Üzemeltető weboldalán, az Üzemeltető által az Ügyfélnek nyújtott tárhelyszolgáltatás 
részeként.  

7. A Webszerkesztő alkalmazás segítségével létrehozott webhely mérete attól függ, hogy 
mennyi lemezterületet bocsát rendelkezésre az Üzemeltető az Üzemeltető weboldalán az 
Üzemeltető által az Ügyfélnek nyújtott tárhelyszolgáltatás részeként.  

  
8.  A Szerkesztési szolgáltatás keretében az Ügyfél jogosult arra, hogy módosítsa a 

létrehozott weboldalt az alkalmazás használatával. A weboldal módosítása csak azokon a 
paramétereken belül lehetséges, melyeket az alkalmazás lehetővé tesz. Amennyiben a 
webszerkesztővel létrehozott weboldal módosításra kerül, a szerkesztő nem teszi 
lehetővé az oldal előző struktúrájának visszaállítását WWW. 

  

http://ionos.hu/
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9. A Szerkesztési szolgáltatás használatának keretében az Ügyfél nem másolhatja le a 
szerkesztővel létrehozott oldalt, és nem publikálhatja más kiszolgálónál, az ennél a 
szolgáltatónál vásárolt hosting szolgáltatás keretében, melyet az Ügyfél igénybe vesz. 

  

  

3. § Záró rendelkezések 

  

1. Az ebben a Szabályzatban nem rendezett kérdésekre vonatkozóan lásd a home.pl 
Szabályzatát,  mely elérhető a https://ionos.hu/terms-and-conditions/ 
  

2. A Szerkesztési szolgáltatás keretében az Ügyfél jogosult arra, hogy módosítsa a 
létrehozott weboldalt az alkalmazás használatával. A weboldal módosítása csak azokon a 
paramétereken belül lehetséges, melyeket az alkalmazás lehetővé tesz. Amennyiben a 
webszerkesztővel létrehozott weboldal módosításra kerül, a szerkesztő nem teszi 
lehetővé az oldal előző struktúrájánakvisszaállítását.  

 

3. A Szerkesztési szolgáltatás használatának keretében az Ügyfél nem másolhatja le a 
szerkesztővel létrehozott oldalt, és nem publikálhatja más kiszolgálónál, az ennél a 
szolgáltatónál vásárolt hosting szolgáltatás keretében, melyet az Ügyfél igénybe vesz. 

 Az ebben a Szabályzatban nem rendezett kérdésekre vonatkozóan lásd a home.pl Szabályzatát, 
mely elérhető a https://ionos.hu/terms-and-conditions/. 

  

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

