Microsoft Szolgáltatások Szabályzata
§1 Általános rendelkezések

1. Ez a Szabályzat a home.pl Részvénytársaság (székhely: Szczecin, cím: ul. A Zbożowa 4, 70-653
Szczecin) a Nemzeti Bírósági Vállalkozók Nyilvántartásába bekerült, a Szczecin-Centrum 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 nyújtott a Microsoft Szolgáltatások (a továbbiakban:
Microsoft Szolgáltatások) nyújtásának alapelveit szabályozza.

2. A home.pl a Microsoft Szolgáltatásait nyújtja, a Microsoft Ireland Operations Limited céggel kötött
együttműködési megállapodás alapján, székhely: Carmanhall RD Dublin, Co Dublin, Írország 18 (a
továbbiakban: Gyártó).

3. A Szabályzat a home.pl központban és a webhelyen érhető el: https://ionos.hu/terms-andconditions/
§2 A Microsoft Szolgáltatások használatának szabályai

1. A Microsoft Szolgáltatások a home.pl által a Szabályzat 1. Mellékletében feltüntetett Gyártóval
együttműködve nyújtott elektronikus szolgáltatások, amelyek elérhetők a home.pl webhelyen:
https://ionos.hu/terms-and-conditions/

2. A Microsoft Szolgáltatások és az Árlista specifikációi megtalálhatók a home.pl webhelyen:
https://ionos.hu A szolgáltatások teljes leírása a műszaki paraméterekkel együtt a következő
webhelyen található https://technet.microsoft.com.

3. A Microsoft Szolgáltatások típusának a Szabályzat 1. Mellékletében leírt típusok közül és a Microsoft
Szolgáltatások specifikációjában leírt paraméterek közül - beleértve az előfizetési időszakot is - a
választása az Ügyfél általi megrendelés benyújtásának szakaszában kell történie.

4. A Microsoft Szolgáltatások használatához szükséges feltételek a következők:
a) ez a Szabályzat szabályainak elfogadása, és
b) a home.pl hálózatra vonatkozó Szabályzat szabályainak elfogadása, ezek elérhetők a home.pl
webhelyen: https://ionos.hu/terms-and-conditions/ és

c) a Microsoft Online Szolgáltatások használatához szükséges Szoftverre vonatkozó Gyártói licenc
rendelkezéseinek
elfogadása,
http://www.microsoft.com, és

amelyek

a

következő

weboldalon

érhetők

el:

d) a Szoftver aktiválása a 3. §-ban leírt módon, közvetlenül a Microsoft Szolgáltatási Szerződés
megkötése után.

5. Az az Ügyfél, aki egy meghatározott számú licencet használ az Office 365 szolgáltatás részeként, és
az előfizetési időszak lejártát követően az azonos típusú vagy annál kisebb számú licencet kívánja
használni az Office 365 szolgáltatás részeként, köteles megújítani a licencet az Office 365 szolgáltatás
részeként. Abban az esetben, ha az Ügyfél egy meghatározott számú licencet használt az Office 365
szolgáltatás részeként, és az előfizetési időszak lejártát követően ezek a licencek kizárólag az
Ügyfélnek tulajdonítható okokból lejártak, a Szervező megtagadhatja az Office 365 szolgáltatás
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regisztrációját, amely ugyanolyan típusú licencre vonatkozik, mint az Ügyfél által korábban használt
az Office 365 szolgáltatás részeként licencek. Az előző mondatok rendelkezései nem vonatkoznak
arra az esetre, amikor az előfizetési időszak lejártát követően az Ügyfél növeli az Office 365
szolgáltatás keretében adott típusú licenc számát, vagy megváltoztatja az Office 365 Suite
alkalmazást.
§3 Hozzáférés a Szoftverhez

1. Miután a home.pl megkapta a Microsoft Szolgáltatásokért fizetett összeget, az Ügyfél e-mailben kap
információkat, amelyek a bejelentkezéshez szükségesek a Gyártó webhelyére, a portal.office.com
webhelyre (a Microsoft Intune esetében: https://account.manage.microsoft.com /admin/default.aspx)
a Microsoft szolgáltatás használatához szükséges Szoftver licencének megszerzéséhez.

2. A gyártó weboldalára történő bejelentkezés után az Ügyfél önállóan letöltheti a Microsoft
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Szoftvert.

3. A Szoftvert licenc módban töltik le a megrendelt Microsoft szolgáltatás típusára vonatkozó előfizetési
időszakra, az aktiválás napjától számítva, közvetlenül a Microsoft Szolgáltatások nyújtására vonatkozó
szerződés megkötését követően.

4. A Szoftver csak olyan operációs rendszerekben használható, amelyek kompatibilisek a Gyártó által a
szoftver adott verziójának megfelelő dokumentációval.
§4 Szavatosság
A Microsoft szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Szoftverre, amelyet a home.pl által a Microsoft
Szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés alapján aktiváltak, a Gyártó szavatossága vonatkozik, a Gyártó
licencének a 2. § 4. pontjának c) alpontjában említett feltételekkel.
§5 A home.pl által üzemeltetett a Microsoft Szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés felmondása

1. A Microsoft Szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződést a home.pl és az Ügyfél határozott
időtartamra köti meg, amely a Microsoft Szolgáltatások specifikációjában megjelölt előfizetési
időszakra vonatkozik, amelyet az Ügyfél megrendelt és fizetett.

2. A Microsoft szolgáltatás nyújtására vonatkozó Szerződést az 1. pontban megjelölt előfizetési időszak
lejárta előtt az Ügyfél vagy annak jogutódjai, akik a Microsoft szolgáltatás 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 Microsoft elérhetőségének a bejelentett SLA szintjén. A Microsoft
szolgáltatás nyújtására vonatkozó, az előző mondatban említett Szerződés felmondására az
előzőekben a 2. § 4 c) pontjában említett Gyártói licencben meghatározott elvek alapján kerül sor, és
a benne nem szabályozott mértékben a home.pl hálózat Szabályzatában meghatározott szabályokkal,
amelyek elérhetők a home.pl webhelyen: https://ionos.hu/terms-and-conditions/

3. A Microsoft szolgáltatás nyújtására vonatkozó Szerződés felmondására nem vonatkoznak az Ügyfél
vagy annak jogutódjai által, akik a Microsoft Szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződésben
részesévé váltak egyetemes vagy egyetlen utódon keresztül, a home.pl hálózati Szabályzat
rendelkezései, amelyek elérhetők a home.pl webhelyen: https://ionos.hu/terms-and-conditions/,
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amelyek biztosítják az Ügyfél által a home.pl-vel kötött Szerződést felmondását a fenti 2. pontban
említettektől eltérő okok közlésével, azzal a rendelkezéssel, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára a
home.pl-vel kötött Szerződés felmondását a jelen Szabályzat vagy a home.pl hálózat Szabályzatának
megváltozása esetén, elérhető a következő webhelyen: https://ionos.hu/terms-and-conditions/.
§6 Záró rendelkezések

1.

A jelen Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a home.pl hálózat Szabályzatainak szabályait
kell
alkalmazni,
amelyek
elérhetők
a
home.pl
webhelyen
a
következő
címen:
https://home.pl/regulaminy, valamint a 2. § 4 c. pontjában említett Gyártói licencet.

2.

A home.pl fenntartja a jogot a Szabályzat 1. Mellékletének módosítására a Microsoft 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 Szabályzata
értelmében. Ez a változás nem érinti a Microsoft Szolgáltatások használatát a home.pl által megkötött
a Microsoft Szolgáltatásoknak a bevezetése előtt történő szolgáltatására vonatkozó szerződések
alapján.
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