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WordPress Hosting Szolgáltatás Szabályzata 

  

1. § Általános rendelkezések  

1. Az alábbi Szabályzat rendelkezik a WordPress Hosting szolgáltatásáról (a továbbiakban: 

WordPress  

Hosting szolgáltatás). Home.pl Részvéntrársaság, székhelye: Szczecin, Zbozowa utca 4. 70-

653, Szczecin, bejegyezve a Szczeczini  

Kerületi Bíróság - Központ, XIII Gazdasági Osztályán, a 0000432335-ös szám alatt. 

Cégjegyzékazonosító: 811158242, Adóazonosító: 852210325 (továbbiakban home.pl)  

2. A Szabályzat elérhető az alábbi oldalon:  https://ionos.hu/terms-and-conditions/ 

  

2 § A WordPress Hosting szolgáltatás használatának szabályai  

1. A WordPress Hosting szolgáltatás a home.pl által elektronikus úton nyújtott szolgáltatás, 

amely tárhelyszolgáltatások nyújtását foglalja magában (díj ellenében a home.pl az ügyfél 

rendelkezésére bocsájtja a szolgáltatását, amely magában foglalja az ügyfelek számára az 

oldalak karbantartásának és megosztásának lehetőségét a nyilvános webben), valamint a 

WordPress alkalmazás automatikus telepítését, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, 

hogy üzletüzemet működtessenek.  

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

https://ionos.hu.   

3. A WordPress Hosting szolgáltatás az alábbi csomagokban érhető el:  

(a) Hosting WordPress Start (b) Hosting WordPress Profesjonalny (c) Hosting 

Wordpress Premium.  

4. A WordPress Hosting szolgáltatás típusát az Ügyfél választja ki a Megrendelés leadásakor a 

fenti 3 pont alapján.  

5. A WordPress Hosting szolgáltatás használatának előfeltétele:  

(a) a Szabályzat elfogadása, illetve  

(b) a home.pl hálózat Szabályzatának elfogadása, illetve  

(c) a licenszfeltétélek elfogadása. Elérhetőek az alábbi oldalon http://wordpress.org.  

6. A WordPress Hosting szolgáltatás részeként az Ügyfél hozzáférést biztosít az adatbázisok és 

az FTP szerver tartalmának kezeléséhez szükséges elemekhez. Az ügyfél az előző 

mondatban leírt tevékenységeket önállóan végzi home.pl nélkül, és Ő felelõs ezeknek a 

tevékenységeknek a végrehajtásáért.  

7. A WordPress alkalmazás telepítésekor az Ügyfél információkat kaphat további ingyenes 

kiterjesztésekről (úgynevezett pluginokról), amelyek növelik a WordPress alkalmazás 

funkcionalitását.  

https://beta.home.pl/
https://ionos.hu/terms-and-conditions/
https://ionos.hu/
http://wordpress.org/
http://wordpress.org/
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8. A WordPress Hosting szolgáltatás nem tartalmazza a WordPress alkalmazás felhasználói 

szolgáltatásaira telepített frissítéseit, ezért az WordPress Hosting szolgáltatás 

használatakor az Ügyfél köteles frissíteni az összes telepített WordPress alkalmazást az 

egyes alkalmazások paneljein. 

 

9. A WordPress Hosting szolgáltatás nem tartalmazza a home.pl technikai támogatását a fenti, 

7. pontban említett bővítmények telepítésekor. A WordPress Hosting szolgáltatás nem 

tartalmazza a fenti 8. pontban említett kiterjesztések frissítéseit. Ezért az ügyfél köteles 

elvégezni ezek telepítését és a frissítését.  

  

3. § A WordPress Hosting szolgáltatásra vonatkozó szerződés felbontása  

1. A Wordpress Hosting szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést a home.pl és az Ügyfél 

határozott időtartamra köti meg, amely a WordPress tárhelyszolgáltatás specifikációjában 

feltüntetett Előfizetési periódust fedi le.  

2. A WordPress tárhelyszolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést az 1. pontban megjelölt 

előfizetési időszak lejárta előtt az Ügyfél vagy annak jogutódjai felmondhatják, akik a 

Wordpress tárhelyszolgáltatási szolgáltatás egyetemes vagy egyedi jogutódként szerződő 

felekké váltak, és csak olyan körülmények következtében, amelyekért a felelősséget 

kizárólag a home.pl viseli, beleértve azt az esetet is, ha a home.pl nem felel meg a 

WordPress Hostingra vonatkozó SLA-nek. A WordPress tárhelyszolgáltatás nyújtására 

vonatkozó, az előző mondatban említett szerződés megszűnése a gyártó engedélyében 

előírt feltételekkel történik, amelyet a 2. § 5. pontjának c) alpontja említ, és az abban nem 

szabályozott hatályban, az home.pl hálózat szabályzatában meghatározott alapelvek 

szerint. A szabáyzat elérhető https://ionos.hu/terms-and-conditions/ 

3. A WordPress tárhelyszolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésnek az Ügyfél vagy annak 

jogutódjai általi megszüntetése érdekében, akik a WordPress tárhelyszolgáltatás általános 

szerződési vagy önálló utódlás keretében szerződő feleivé váltak, a weboldalon elérhető 

home.pl hálózatra vonatkozó rendelkezések nem teremtenek https://ionos.hu/terms-and-

conditions/, lehetőséget arra, hogy az Ügyfél a home.pl-lel kötött Szerződést a fenti, 2. 

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

  

4. § Záró rendelkezések  

A jelen Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a home.pl hálózat szabályzatát kell 
alkalmazni, amely elérhető a https://home.pl/regulamin oldalon, illetve a 2 § 5 pontja, c 
alpontjában említett licenszt.  

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