Promóciós Szabályzat „Weboldal Hosting”
1. § Általános rendelkezések
1. Az alábbi Szabályzat tartalmazza a „Weboldal Hosting” promóció (a továbbiakban: promócia)
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 Cégjegyzékazonosító: 811158242, Adóazonosító: 852-21-03-252,
Cégjegyzékazonosító: 811158242 (a továbbiakban: Szervező)
2. Az alábbi rendelkezések (a továbbiakban: Szabályzat) elérhető az alábbi oldalon
https://ionos.hu/terms-and-conditions/.
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. 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.
3. 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.
4. A Szervező Sszabályzata - a szabályzat értelmében a home.pl hálózat Szabályzata, elérhető
a következő oldalon: https://ionos.hu/terms-and-conditions/
4. A promóciós szolgáltatás szabályzata - a Szabályzat értelmében az promóciós szolgáltatásra
vonatkozó promóciós szabályzaton kívüli, a fenti 4. pontban megjelölt weboldalon elérhető
vagy feltüntetett szabályozás.
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5. A promóció résztvevője - a Szabályzat értelmében olyan fél, amely teljesítette az 5. §-ban
leírt feltételeket,i és a promóció részeként regisztrálta a Promóciós Szolgáltatást a
Szervezőnél, azaz a 6. § 1. pontjában megjelölt promóciós áron.
6. Szolgáltatások - a Szabályzat értelmében a Szervező által nyújtott promóciós
szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatások.
7. Promóciós szolgáltatás - a rendeletek 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/terms-andconditions/
4. § A promóció időtartama
1. A promóció előléptetés 2019. november 01-től202. Január 30-ig
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.

4.

A promóció visszavonásáról vagy a promóció meghosszabbításáról szóló információkat a

következő weboldalon teszik közzé: https://ionos.hu/terms-and-conditions/.
§5 A promóció résztvevői
1. A promóció előfeltétele, hogy a fél a promóció során:
a. regisztrálja a promóciós szolgáltatást a szervezőnél, és
b. elfogadja a Szabályzatot, és
c. elfogadja a Szervező Szabályzatát, és
d. elfogadta a Promóciós Szolgáltatás Szabályzatát, és
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e. eleget tett az fenti b-d pontokban meghatározott egyéb feltételeknek, és
f. - teljes mértékben megfizette a promóciós szolgáltatás Szervezőn történő
regisztrációjának esedékes díjait, és 2. 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
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 árra az alábbi táblázatban feltüntetett
promóciós szolgáltatás előfizetési időszakára.
•

•

Akciós szolgáltatás
•
•

Típus

•

Előfizetési időszak

•

Akciós ár

Akciós szolgáltatások

Hosting Basic

•

1 év

•

900,00 Ft

•

Hosting Standard

•

1 év

•

7200,00 Ft

•

Hosting Premium

•

1 év

•

9000 Ft

•
2. A promóció minden résztvevője a fenti 1. pontban ismertetett promóciós feltételekkel
regisztrálhat a Szervezőnél, csak egy adott típusú promóciós szolgáltatást (a promóciós
résztvevő ezért regisztrálhat, például egy Hosting Basic és egy Hosting Standard azonosítót
a promóció feltételei között). Nem regisztrálhat azoban a Promóció keretein belül két
Hosting Standardot.
3. A promóciós résztvevő által a promóció részeként kapott szolgáltatás nem cserélhető
készpénzre, egyéb szolgáltatásra.
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4. A promóciós szolgáltatás Szervezővel történő használatának részletes szabályait a következő
rendeletek szabályozzák azok sorrendjében:
a) Szabályzat,
b) Az akciós szolgáltatás szabályzata,
c) A szervező szabályzata.
7. § A promóciós szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszűnése
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.
8. § Záró rendelkezések
A Szabályzatban nem rendezett kérdésekben a következő Szabályzatok rendelkezéseit kell
alkalmazni a felsorolásuk sorrendjében:
a) Szabályzat,
b) Az akciós szolgáltatás szabályzata,
c) A szervező szabályzata.
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