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Hosting szolgáltatás Szabályzata 

 

1. § Általános rendelkezések 1. Az alábbi rendelkezések (a továbbiakban: Szabályzat) a hosting 

szolgáltatást szabályozzák (továbbiakban: hosting 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: 8522103252 (továbbiíkban home.pl)   

2. A Szabályzat megtekinthető a home.pl székhelyén, és elérhető az alábbi oldalon:  

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

2 § A Hosting szolgáltatás használatának szabályai  

1. A tárhelyszolgáltatás egy olyan szolgáltatás, amelyet a home.pl nyújt elektronikus úton, és 

amely magában foglalja a home.pl által az Ügyfélnek nyújtott fizetett szolgáltatásokat, amely 

magában foglalja az Ügyfelek számára az oldalak karbantartásának és megosztásának a 

lehetőségét a világhálón.   

2. SA Hosting szolgáltatás specifikációi és az Árlista megtlaláhatók az alábbi oldalon: 

https://ionos.hu.  

3. A tárhelyszolgáltatás típusát az Ügyfél választja ki a Megrendelés leadásakor.   

4. A tárhelyszolgáltatási paraméterek korlátait a tárhelyszolgáltatási specifikáció határozza meg. 

Az Ügyfél felelős a fent említett korlátok folyamatos betartásáért.  

5. Ha az Ügyfél túllépi a tárhelyszolgáltatások paramétereiben meghatározott korlátokat, akkor 

a home.pl korlátozhatja vagy felfüggeszteni a tárhelyszolgáltatást, ideértve az Ügyfelek 

számára küldött összes e-mail üzenet visszavonását.  

6. Az Ügyfél köteles biztonsági másolatot készíteni az Anyagokról. A home.pl nem köteles 

biztonsági másolatot készíteni az Anyagokról, és nem köteles azokat visszaállítani, ha az ügyfél 

elveszíti azokat.   

7. A home.pl garantáltan elérhető szolgáltatási időt biztosít a tárhelyszolgáltatással kapcsolatban 

a tárhelyszolgáltatás specifikációjában megadott mértékig.   

8. A Hosting szolgáltatás használatának előfeltétele:   

a) a Szabályzat elfogadása, illetve   

b) a home.pl hálózati Szabályzatának elfogadása. Ez a következő weboldalon érhető el: 

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

c) a szolgáltatás díjának megfizetése.  

3. § Záró rendelkezések   

https://ionos.hu/terms-and-conditions/
https://ionos.hu/
https://ionos.hu/terms-and-conditions/
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A jelen Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a home.pl szolgáltatások nyújtására 

vonatkozó Szabályzatot kell alkalmazni, amely a következő weboldalon érhetők el: 

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

  

  

 

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

