
 
 

 

„Sitebuilder” Promóciós Feltételek 

 
1. Definíciók: 

1) Promóciós Szolgáltatás – a Home.pl Szolgáltatása a Promóciós Feltételekben 

feltüntetettek szerint, amely a Home.pl-en keresztül szerezhető be egy meghatározott 

Előfizetési Időszakra a Promóciós Feltételekben meghatározott kedvezményes áron. 

2) Promóciós Szolgáltatások Mennyiségi Korlátja – azoknak a promóciós szolgáltatásoknak 

a száma, amelyeket a Promóció Résztvevője saját nevében és saját javára a Home.pl-től 

megvásárolhat a promóció keretében, függetlenül a Promóciós Szolgáltatás 

Megvásárlásának módjától (pl. telefonon vagy interneten keresztül), és függetlenül attól, 

hogy a Promóciós Szolgáltatás Megvásárlásának módja egy vagy több fiókon 

(Ügyfélfiók) keresztül történt-e, amelyet a Promóció Résztvevője vagy a Promóció 

Résztvevője számára hoztak létre. Amennyiben a jelen Promóciós Feltételek másként 

nem rendelkeznek, a Promóciós Szolgáltatások Mennyiségi Korlátja magában foglalja a 

Promóciós Szolgáltatásokat, illetve a Home.pl ugyanahhoz a Szolgáltatási csoporthoz 

tartozó egyéb Szolgáltatásait is, azaz olyan Promóciós Szolgáltatásokat, melyeket a 

Promóció Résztvevője a Home.pl-en keresztül megvásárolt más promóciók keretében 

2018.05.26-tól számítva (Globális Limit). 

3) Vállalkozó – természetes személy, jogi személy és a jogi személytől eltérő szervezeti 

egység, amelynek külön jogszabály biztosít jogképességet – saját nevében gazdasági 

vagy szakmai tevékenységet folytat. 

4) Vásárló – a Home.pl Szolgáltatásait használó természetes személy, a Home.pl-lel kötött 

Szerződés alapján, amely nem közvetlenül kapcsolódik üzleti vagy szakmai 

tevékenységéhez. 

5) Vásárlói jogokkal rendelkező Vállalkozó – Vállalkozó, természetes személy, aki az 2019. 

július 31-én életbe lépett, egyes jogszabályok módosításáról, az gazdasági 

tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó Szerződési terhek csökkentéséről szóló törvény 

1. és 55. bekezdéseiben foglaltak alapján a Szerződés tartalma szerint nem végez szakmai 

jellegű tevékenységet, különösen gazdasági tevékenység tárgyából, a Központi 

Nyilvántartás és a Gazdasági Tevékenységre vonatkozó Információk alapján. 

6) Vásárló vagy Előfizető – természetes személy, jogi személy vagy jogi személynek nem 

minősülő szervezeti egység, amelynek a jogszabályok jogképességet biztosítanak, aki a 

Home.pl Szolgáltatásait használja Szerződés alapján, vagy igénybe kívánja venni a 

Home.pl Szolgáltatásait Szerződés szerint. Az Ügyfél rendelkezhet Vásárlói, Vállalkozói 

vagy Vásárlói jogokkal rendelkező Vállalkozói státusszal.  



 
 

7) Promóció Résztvevője – a Szabályzat értelmében a Vásárló, aki teljesítette a Szabályzat 

és a Promóció Feltételek összes követelményét, valamint megvásárolta a Home.pl 

Promóciós Szoláltatását. 

8) Promóciós Szolgáltatások Szabályzata – a Promóciós Szolgáltatás használatának 

feltételeit (a jelen Szabályzaton kívül) tartalmazó szabályzat, amely, elérhető az alábbi 

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

9) Szolgáltatás Regisztrációja – a Home.pl Szolgáltatás első megvásárlása az első 

Előfizetési Időszakra. 

10) Szolgáltatás megújítása – egy adott Home.pl Szolgáltatás újbóli megvásárlása 

közvetlenül az előző Előfizetési Időszak lejárta után a következő Előfizetési Időszakra. 

11) Szolgáltatás Csoportok – Home.pl szolgáltatások, melyek a szolgáltatás hasonló vagy 

azonos célja miatt kapcsolódnak egymáshoz. A Szolgáltatás Csoportok specifikációja 

annak megjelölésével, hogy az adott Szolgáltatás Csoport mely Szolgáltatásokat 

tartalmazza, az Árlistában található. 

 

Ha a jelen Promóciós Feltételek tartalma a fentiektől eltérő, nagybetűvel írt 

kifejezéseket tartalmaz, akkor ezeknek a kifejezéseknek a Home.pl Szolgáltatások 

internetes címén elérhető vonatkozó Szabályzatban meghatározott értelmet kell adni: 

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

 

2. Szolgáltatások Meghatározása/Promóciós Szolgáltatások:  
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3. Promóciós Szolgáltatások Mennyiségi Korlátjának leírása:  

Nem érinti 

4. Promóció időtartama: 

01.04.2021 tól 30.06.2021-ig 

5. A Promóciós Szolgáltatások használatának feltételeit tartalmazó szabályzat:  

a. A Home.pl szolgáltatásainak Szabályzata elérhető a https://dokumentumok.ionos.hu/a-

home-pl-halozat-szabalyzata-ionos-hu-20210104.pdf címen, az úgynevezett Home.pl 

szolgáltatási Szabályzatban, valamint 

b. Az egyes Promóciós Szolgáltatások (a Vásárló által megvásárolt Promóciós 

szolgáltatások típusától függően kell alkalmazni): 

1) Hosting Szolgáltatások és e-mail posta szolgáltatások Szabályzata elérhető az alábbi 

címen: https://dokumentumok.ionos.hu/hosting-szolgaltatas-szabalyzata-

20191028.pdf (Promóciós Szolgáltatások Szabályzata). 

2) Hosting WordPress Szolgáltatások Szabályzata elérhető az alábbi címen: 

https://dokumentumok.ionos.hu/wordpress-hosting-szolgaltatas-szabalyzata-

20191028.pdf (Promóciós Szolgáltatások Szabályzata). 

3) SSL Tanúsítvány Szolgáltatások Szabályzata elérhető az alábbi címen: 

https://dokumentumok.ionos.hu/ssl-tanusitvany-szolgaltatas-szabalyzata-

20191025.pdf (Promóciós Szolgáltatások Szabályzata). 

4) PrestaHosting Szolgáltatások Szabályzata elérhető az alábbi címen: 

https://dokumentumok.ionos.hu/a-prestahosting-szolgaltatas-szabalyzata-

20191028.pdf Promóciós Szolgáltatások Szabályzata). 

6. Vásárlók, akiknek az promóciót szánják: 

- Minden Vásárló 

7. A büntetés mértéke vagy kiszámításának módja a Home.pl Szabályzatának 67. 

pontjának megfelelően https://dokumentumok.ionos.hu/a-home-pl-halozat-szabalyzata-

ionos-hu-20210104.pdf 

A szerződéses büntetés különbséget tesz a fenti táblázat 2. pontban található Promóciós 

Szolgáltatás kedvezményes bruttó ára és az hivatkozott táblázat Promóciós Szolgáltatás 

normál bruttó ára között 
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https://dokumentumok.ionos.hu/a-home-pl-halozat-szabalyzata-ionos-hu-20210104.pdf


 
 

8. Promóciós Szolgáltatás megvásárlásának fizetési módja:  

a)  a fenti táblázat 2. pontban szereplő teljes promóciós ár előre történő kifizetése. 

9. Egyéb feltételek: 

- a promóció keretében csak a Promóciós Szolgáltatások Regisztrálása végezhető el. 

  


