Pravidlá akcie: „Norton”

§1 Všeobecné ustanovenia
1. Tieto Pravidlá upravujú zásady akcie „Norton” (ďalej: akcia) organizovanej spoločnosťou
home.pl Spółka Akcyjna so sídlom v Štetíne, ul. Zbożowa 4, 70-653 Štetín, zapísanou do
obchodného registra Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom Štetín –
Centrum v Štetíne, XIII hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS
0000431335,NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242 (ďalej: Organizátor).
2. Tieto pravidlá (ďalej: Pravidlá) sú dostupné na nahliadnutie na internetovej stránke
https://ionos.sk/terms-and-conditions/.
3. Podmienky akcie nie je možné spájať s inými akciovými ponukami, špeciálnymi ponukami či
ponukami pre kľúčových klientov, okrem prípadov, keď podmienky jednotlivých akciových
ponúk pripúšťajú takú možnosť.

§ 2 Definície
1. Klient - podľa Pravidiel ide o Klienta tak, ako tento termín rozumejú Pravidlá organizátora.
2. Zmluvné obdobie Akciovej služby – podľa Pravidiel ide o zmluvné obdobie podľa Pravidiel
organizátora, uvedené v § 6 b. 1, na ktoré bola zaregistrovaná Akciová služba u Organizátora v
rámci akcie, t. j. v akciovej cene podľa § 6 b. 1.
3. Subjekt - podľa Pravidiel ide o fyzickú osobu, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony alebo
právnickú osobu alebo organizačnú jednotku, ktorá nie je právnickou osobou a ktorej osobitný
zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony.
4. Pravidlá organizátora – podľa Pravidiel ide o Pravidlá siete home.pl dostupné na internetovej
stránke https://ionos.sk/terms-and-conditions/.
5. Pravidlá Akciovej služby - podľa Pravidiel ide o pravidlá týkajúce sa Akciovej služby okrem
Pravidiel organizátora, dostupné alebo uvedené na internetovej stránke podľa bodu 4 vyššie.
6. Účastník akcie – podľa Pravidiel ide o Subjekt, ktorý splnil všetky podmienky podľa § 5 a
zaregistroval Akciovú službu u Organizátora v rámci akcie, t. j. v akciovej cene podľa § 6 b. 1
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7. Služby – podľa Pravidiel ide o služby poskytované Organizátorom okrem Akciovej služby.
8. Akciová služba – podľa Pravidiel ide o službu poskytovanú elektronicky Organizátorom podľa
§ 6 b. 1, ktorá bola zaregistrovaná prostredníctvom Organizátora na Zmluvné obdobie Akciovej
služby v rámci akcie, t. j. v akciovej cene podľa § 6 b. 1.

§3 Zmena pravidiel akcie
1. Pravidlá akcie môžu byť menené počas jej trvania, pričom platí, že zmeny sa netýkajú zmlúv
uzavretých pred ich vykonaním.
2. Organizátor

informuje

o

rozsahu

zmeny

na

internetovej

stránke

na

adrese

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

§4 Obdobie trvania akcie
1. Obdobie trvania akcie: 2020-07-01 – 2021-01-31.
2. Organizátor môže pred uplynutím termínu podľa b. 1 vyššie akciu zrušiť bez uvedenia príčiny.
3. Organizátor môže predĺžiť obdobie trvania akcie podľa b. 1 vyššie.
4. Informácia o zrušení akcie alebo predĺžení jej termínu bude uvedená na internetovej stránke na
adrese https://ionos.sk/terms-and-conditions/.

§5 Účastníci akcie
1. Nevyhnutnou podmienkou účasti na akcii je, aby Subjekt počas trvania akcie:
a. zaregistroval Akciovú službu u Organizátora, a zároveň
b. akceptoval Pravidlá, a zároveň
c. akceptoval Pravidlá organizátora, a zároveň
d. akceptoval Pravidlá Akciovej služby, a zároveň
e. splnil ostatné podmienky definované pravidlami uvedenými v písm. b-d vyššie, a zároveň
f.

plne uhradil poplatky súvisiace s registráciou Akciovej služby u Organizátora.

2. Akciové podmienky nemôžu využiť Subjekty, ktoré neuhradili poplatky za Služby alebo sa s nimi
omeškali, alebo nevykonávali podmienky doteraz uzavretých zmlúv s Organizátorom riadne,
okrem prípadov, keď Organizátor rozhodne inak.
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§6 Opis akcie
1. Subjekty, ktoré splnili podmienky podľa § 5 si môžu u Organizátora zaregistrovať Akciovú službu
uvedenú v tabuľke nižšie na Zmluvné obdobie Akciovej služby uvedené v tabuľke nižšie.

Akciová služba

Akciová cena

Typ
Norton Security - 1 seat
Norton Security - 5 seat

Zmluvné obdobie
Akciovej služby

9,96
15,00

31.01.2021
31.01.2021

2. Každý Účastník akcie má právo zaregistrovať si u Organizátora v akciových podmienkach
popísaných v b. 1 vyššie iba jednu Akciovú službu daného Typu.
3. Plnenie získané Účastníkom akcie nemožno vymeniť za peňažný ekvivalent, iné Služby ani iné
plnenia.
4. Podrobné zásady využívania Akciovej služby u Organizátora sú upravené ustanoveniami nižšie
uvedených pravidiel podľa poradia, v akom sú vymenované:
a) Pravidlá,
b) Pravidlá Akciovej služby,
c) Pravidlá organizátora.

§ 7 Ukončenie zmluvy o poskytovaní Akciovej služby
1. Zmluva o poskytovaní Akciovej služby sa uzatvára medzi Organizátorom a Účastníkom akcie na
obdobie, ktoré je Zmluvným obdobím Akciovej služby.
2. Zmluva o poskytovaní Akciovej služby môže byť ukončená pred uplynutím Zmluvného obdobia
Akciovej služby Účastníkom akcie alebo jeho právnymi nástupcami, ktorí sa stali stranou zmluvy
o poskytovaní Akciovej služby v rámci univerzálneho alebo singulárneho právneho nástupníctva
iba v dôsledku výskytu okolností, za ktoré nesie zodpovednosť výlučne Organizátor, vrátane

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

situácie, keď Organizátor nezabezpečí dostupnosť Akciovej služby na Organizátorom
deklarovanej úrovni SLA pre Akciovú službu. Ukončenie zmluvy o poskytovaní Akciovej služby
podľa predchádzajúcej vety nastáva podľa pravidiel uvedených v prvom rade v Pravidlách
Akciovej služby, pričom otázky neupravené týmito Pravidlami sa riešia na základe zásad
uvedených v Pravidlách organizátora.
§ 8 Záverečné ustanovenia
V záležitostiach, ktoré nie sú upravené v Pravidlách, sa použijú ustanovenia nižšie uvedených pravidiel
podľa poradia, v akom sú vymenované:
a) Pravidlá,
b) Pravidlá Akciovej služby,
c) Pravidlá organizátora.
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