A „Hosting Basic with domain” akció szabályzata
1. § Általános rendelkezések
1. Az alábbi Szabályzat tartalmazza a „Business Cloud Starter domain” promóció (a
továbbiakban: promóció) szabályait. A promóció szervezője a home.pl Rt., székhelye:
Zbożowej utca 4. 70-653 Szczecin, bejegyezve a Szczecini Kerületi Bíróság - Központ, XIII
Gazdasági Osztályán, a 0000432335-ös szám alatt. REGON szám: 811158242, Adóazonosító:
852-21-03-252, REGON: 811158242 (a továbbiakban: Szervező)
2. Az alábbi rendelkezések (a továbbiakban: Szabályzat) elérhető az alábbi oldalon
https://ionos.ro/regulaminy/.
3. A promóció feltételeit nem lehet egyéb akciókkal, speciális ajánlatokkal és a különleges
Ügyfelek számára felajánlott akciókkal összekapcsolni, kivéve, ha ezen akciók feltételei
másként rendelkeznek.
2. § Fogalommeghatározások.
1. Ügyfél - A Szabályzat szerint Ügyfél az, aki a Szervező Szabályzata szerint Ügyfél.
2. Domain név - a Szabályzat szerint a domain név a Szervező Szabályzatának 6. paragrafusa 1.
pontja szerint meghatározott fogalom, melyet a félnek a Szervezőn keresztül kell
regisztrálnia a promóció igénybevételére meghatározott ellenszolgáltatásért cserébe,
melyet az árlista tartalmaz.
3. A promóciós szolgáltatás előfizetési időszaka - a Szabályzat értelmében a Szervező
előírásainak értelmében a 6. § 1. pontjában megjelölt előfizetési időszak, amelyre a
Promóciós Szolgáltatást a promóció részeként regisztrálták a Szervezőnél, azaz a 6. § 1.
pontjában megjelölt promóciós áron.
4. Fél - a Szabályzat értelmében olyan természetes szmély, amely jogi cselekvőképességgel
rendelkezik, vagy olyan jogi személy, vagy szervezet ami nem tekinthető jogi személynek, de
bizonyos jogi szabályozás jogi cselekvőképességgel ruházza fel.
5. A Szervező Sszabályzata - a Szabályzat értelmében a home.pl hálózat Szabályzata, elérhető
a következő oldalon: https://ionos.hu/terms-and-conditions/
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6. A domain nevekre vonatkozó szabályzat - a Szabályzat értelmében az domain nevekre
vonatkozó szabályzaton kívüli, a fenti 5. pontban megjelölt weboldalon elérhető vagy
feltüntetett szabályozás.
7. A promóciós szolgáltatás szabályzata - a Szabályzat értelmében az promóciós szolgáltatásra
vonatkozó promóciós szabályzaton kívüli, a fenti 5. pontban megjelölt weboldalon elérhető
vagy feltüntetett szabályozás.
8. A promóció résztvevője - a Szabályzat értelmében olyan fél, amely teljesítette az 5. §-ban
leírt feltételeket, és a promóció részeként regisztrálta a Promóciós Szolgáltatást a
Szervezőnél, azaz a 6. § 1. pontjában megjelölt promóciós áron.
9. Szolgáltatások - a Szabályzat értelmében a Promóciós Szolgáltatás és a promóció keretében
a Szervezőn keresztül megvalósuló domain név regisztrációs szolgáltatástól eltérő
szolgáltatások.
10. Promóciós szolgáltatás - a Szabályzat értelmében a Szervező által a 6. § 1. pontjában
említett, elektronikus úton nyújtott szolgáltatás, amelyet a Szervezőn keresztül a promóciós
szolgáltatás előfizetési időszakára regisztráltak a promóció alatt, azaz a 6. § 1. pontjában
megjelölt promóciós áron.
3. § A Promóció szabályainak megváltoztatása
1. A promóció szabályai a promóció időtartama alatt megváltozhatnak, azzal a feltétellel, hogy
ez nem vonatkozik a változás előtt megkötött szerződésekre.
2. A szervező a változásról az alábbi weboldalon ad tájékoztatást:
https://ionos.hu/
4. § A promóció időtartama
1. A promóció 2019. november 1-jétől 2020. január 30-ig tart.
2. A szervező a fenti 1. pontban megadott határidő előtt indoklás nélkül visszavonhatja a
promóciót.
3. A szervező meghosszabbíthatja a fenti 1. pontban megjelölt promóciós időszakot.
A promóció visszavonásáról vagy a promóció meghosszabbításáról szóló információkat a következő
weboldalon teszik közzé: https://ionos.hu/.
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§5 A promóció résztvevői
1. Azok a felek, akik a promóció időtartama alatt:
a. domain nevet regisztrálnak a Szervezőn keresztül, illetve
b. regisztrálják a promóciós szolgáltatást a szervezőnél, és
c. elfogadják a Szabályzatot, és
d. elfogadják a Szervező Szabályzatát, és
e. elfogadják a domain névre vonatkozó és a promóciós szolgáltatás Szabályzatait,
illetve
f. eleget tett az fenti c-e pontokban meghatározott egyéb feltételeknek, és
g. teljes mértékben megfizette a Domain név Szervezőn keresztüli regisztrálásáért és a
Promóciós Szolgáltatás Szervezőn történő regisztrációjáért esedékes díjat, és
h. beleegyezett abba, hogy a Szervezőtől és más szervezetektől, beleértve a domain név
regisztereket, a hitelesítő szerveket, megkapja az összes információt, amelyet a fenti
bd fenti, valamint a Domain névvel vagy promóciós szolgáltatással kapcsolatos
szolgáltatásokkal, vagy a Szervező által nyújtott egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos
szolgáltatásokkal, ideértve a kereskedelmi (reklám és marketing) és statisztikai
célokat is, különös tekintettel a promóciós szolgáltatás vagy a kapcsolódó
szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos elégedettség mértékének tesztelésére. a
domain névvel vagy szolgáltatásokkal, különösen telefonhívás vagy elektronikus
üzenet vagy sms formájában, a regisztrálás során a Szervezőnek megadott e-mail cím
vagy telefonszám segítségével, vagy a promóciós szolgáltatás vagy a domain névhez
kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele során, és
i.

beleegyezik:
(i)

az első és azt követő meghosszabbítások után megkapja a Domain
név

érvényességét

a

Szervezőn

keresztül

a

Szervező

Szabályzatában feltüntetett papír információ formájában a
Domain név közelgő lejárati idejéről és érvényességének
meghosszabbításáról,
(ii)

az árlistában feltüntetett díj megfizetésébe

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

- az 1. és a 2. pont rendelkezései olyan szervezetekre vonatkoznak, amelyek eddig
nem használják a Szervező által kínált szolgáltatásokat, és j. beleegyezik:
(i)

a Promóciós Szolgáltatás első és azt követő megújításának a
Szervezőtől történő, papír formában történő megszerzéséért,
ahogyan azt a Szervező Szabályzata jelzi a Promóciós Szolgáltatás
közelgő

lejárati

idejéről

és

a

promóciós

szolgáltatás

folyamatosságát biztosító további megállapodás megkötésének
lehetőségéről,
(ii)

az árlistában feltüntetett díj megfizetésébe.

- az 1. és a 2. pont rendelkezései olyan szervezetekre vonatkoznak, amelyek eddig
nem használják a Szervező által kínált szolgáltatásokat, és k. nem vesz igénybe egyéb a Szervezőnél regisztrált szolgáltatást: Click Shop, Click Shop
Premium, Click Web Basic, Click Web Premium, Click Web Unlimited, Business Cloud
Basic, Business Cloud Starter, Business Cloud Server, Business Cloud Unlimited,
Windows Server, Windows Server Pro, Wordpress Hosting Basic, Wordpress Hosting,
Wordpress Hosting Premium, Business Email.
2. A következők nem vehetnek részt a promócióban:
a) A szervező alkalmazottai és családtagjai, valamint
b) Olyan felek, akik szerződéses kapcsolatban állnak regisztrációs szervezettel vagy
regisztrátorral,
c) a b pontban említett szervezetek részvényesei, partnerei és alkalmazottai,
d) a c pontban megjelölt felek családtagjai
kivéve, ha a Szervező másként dönt.
3. A promóció feltételeit nem használhatják az olyan szervezetek, amelyek nem fizettek a
Szolgáltatásokért, vagy elkéstek a Szolgáltatások kifizetésével, vagy korábban nem megfelelő
módon teljesítették a Szervezővel kötött szerződéseket, hacsak a Szervező másként nem
dönt.
6. § A Promóció leírása
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1. Azok a szervezetek, amelyek teljesítik az 5. §-ban meghatározott feltételeket,
regisztrálhatják az alábbi táblázatban feltüntetett promóciós szolgáltatást a Szervezőnél az
alábbi táblázatban feltüntetett összegű promóciós áron az alábbi táblázatban feltüntetett
promóciós szolgáltatás előfizetési időszakára.

Előfizetési időszak
Akciós szolgáltatás

Promóciós ár

Domain név

Akciós
szolgáltatások
•

Hosting Basic

szabadon meghatározott
•

1 év

•

336 Ft

összegért

•
2. A promóció minden résztvevője a fenti 1. pontban ismertetett promóciós feltételekkel csak
egy promóciós szolgáltatást regisztrálhat a Szervezőnél.
3. A promóciós résztvevő által a promóció részeként kapott szolgáltatás nem cserélhető
készpénzre, egyéb szolgáltatásra.
4. A Domain név és a domain név regisztrációs szolgáltatás a Szervezőn keresztüli
használatának részletes szabályait a következő rendeletek szabályozzák a felsorolásuk
sorrendjében:
a) Szabályzat,
b) Domain név szabályzat,
c) A szervező szabályzata.
5. A promóciós szolgáltatás Szervezővel történő használatának részletes szabályait a következő
rendeletek szabályozzák azok sorrendjében:
d) Szabályzat,
e) Az akciós szolgáltatás szabályzata,
f) A szervező szabályzata.
7. § A promóciós szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszűnése
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1. A promóciós szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodást a Szervező és a Promóciós
Résztvevő kötött időtartamra köti meg, amely a promóciós szolgáltatás előfizetési
időszakára vonatkozik.
2. A Promóciós Szolgáltatási Megállapodás a Promóciós Szolgáltatás előfizetési időszakának
lejárta előtt felmondható az olyan promóciós résztvevő vagy jogutódjai számára, akik az
Promóciós Szolgáltatási Megállapodásban részesévé váltak egyetemes vagy egyetlen utódlás
alapján, csak olyan körülmények következtében, amelyekért a Szervező kizárólagos
felelőssége beleértve azt az esetet is, ha a Szervező nem biztosítja a promóciós szolgáltatás
elérhetőségét az SLA Szervező által a promóciós szolgáltatás számára bejelentett szinten. Az
előző mondatban említett promóciós szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés
felmondása az előmeneteli szolgáltatás szabályzatában először szereplő alapelvekre épül, és
azokban a Szervező Szabályzatában meghatározott alapelvekben nem szabályozott
mértékben.
3. A Promóciós szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésnek az Ügyfél vagy annak jogutódjai
általi megszüntetése érdekében, akik a Promóciós szolgáltatás általános szerződési vagy
önálló utódlás keretében szerződő feleivé váltak, a weboldalon elérhető home.pl hálózatra
vonatkozó rendelkezések nem teremtenek https://beta.home.pl/regulaminy, lehetőséget
arra, hogy az Ügyfél a home.pl-lel kötött Szerződést a fenti, 2. pontban meghatározottaktól
eltérő okokból is felmondhassa. kivéve ha az Ügyfél és a home.pl között kötött megállapodás
felmondására vonatkozó külön rendelkezés kerül a Szerződésbe, mely lehetővé teszi a
Szerződés felmondását a home.pl hálózati szabályzatának megváltoztatása esetén. A
szabályzat elérhető az alábbi weboldalon https://beta.home.pl/regulaminy.
8. § Záró rendelkezések
A Szabályzatban nem rendezett kérdésekben a következő Szabályzatok rendelkezéseit kell
alkalmazni a felsorolásuk sorrendjében:
a) Szabályzat,
b) Domain név szabályzat, Promóciós szolgáltatás szabályzata, illetve
c) A Szervező szabályzata.
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