
 
 

Podmienky Akcie „Sitebuilder” 

 
1. Definície: 

1) Služba, ktorá je súčasťou Akcie – ide o Službu home.pl uvedenú v Podmienkach Akcie, 

ktorá bola nadobudnutá cez home.pl na Predplatné obdobie uvedené v Podmienkach 

Akcie v rámci akcie, t. j. v akciovej cene uvedenej v Podmienkach Akcie. 

2) Limit množstva Služieb, ktoré sú súčasťou Akcie - množstvo Služieb, ktoré sú súčasťou 

Akcie, definované Podmienkami Akcie, ktoré môže Nadobudnúť jeden Účastník Akcie 

vo vlastnom mene a na vlastný prospech cez home.pl v rámci danej akcie bez ohľadu na 

spôsob Nadobudnutia Služby, ktorá je súčasťou Akcie (napr. telefonicky, cez internet), a 

tiež bez ohľadu na to či sa Nadobudnutie Služby uskutočnilo prostredníctvom jedného 

účtu alebo viacerých účtov (Klientskych panelov) založených prostredníctvom daného 

Účastníka Akcie alebo pre daného Účastníka akcie. Ak dané Podmienky Akcie 

nestanovujú inak, do Limitu množstva Služieb, ktoré sú súčasťou Akcie, sa započítavajú 

aj Služby, ktoré sú súčasťou Akcie alebo iné Služby patriace do tej istej Skupiny Služieb 

home.pl ako Služba, ktorá je súčasťou Akcie, a ktoré Účastník Akcie nadobudol v rámci 

iných Akcií organizovaných spoločnosťou home.pl v období od 26. 5. 2018 (Globálny 

limit). 

3) Podnikateľ - fyzická osoba, právnická osoba a organizačná zložka, ktorá nie je 

právnickou osobou, ktorej osobitný zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony - 

vykonáva vo svojom mene ekonomickú alebo odbornú činnosť. 

4) Spotrebiteľ - fyzická osoba využívajúca Služby home.pl na základe Zmluvy, ktorú 

uzavrela s home.pl za účelom, ktorý nie je bezprostredne spojený s jej podnikateľskou 

alebo pracovnou činnosťou. 

5) Podnikateľ s právami Spotrebiteľa - Podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý ku dňu 

nadobudnutia účinnosti čl. 1 a čl. 55 zákona o zmene niektorých zákonov za účelom 

zníženia regulačnej záťaže zo dňa 31. júla 2019 uzatvára Zmluvu priamo súvisiacu s jeho 

podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tej Zmluvy vyplýva, že vo vzťahu k nemu nemá 

profesionálny charakter, vyplývajúci predovšetkým z predmetu ním vykonávanej 

podnikateľskej činnosti, sprístupnenej na základe predpisov o Centrálnej evidencii a 

informácií o podnikateľskej činnosti. 

6) Klient alebo Predplatiteľ - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka, 

ktorá nemá status právnickej osoby, ale ktorej podľa zákona prislúcha spôsobilosť na 

právne úkony, a ktorá využíva Služby home.pl na základe Zmluvy alebo plánuje využívať 

Služby home.pl na základe Zmluvy. Klient môže mať status Spotrebiteľa, Podnikateľa, 

Podnikateľa s právami spotrebiteľa.  



 
 

7) Účastník akcie - v zmysle Obchodných podmienok je to Klient, ktorý splnil všetky 

podmienky popísané v Obchodných podmienkach a v Podmienkach Akcie a nadobudol 

v home.pl Službu, ktorá je súčasťou Akcie. 

8) Obchodné podmienky Služby, ktorá je súčasťou Akcie – jedná sa o obchodné podmienky 

týkajúce sa pravidiel využívania Služby, ktorá je súčasťou Akcie (iné ako tieto Obchodné 

podmienky), dostupné alebo uvedené na internetovej stránke 

https://www.IONOS.sk/terms-and-conditions.  

9) Registrácia Služby – vykonanie prvého nákupu danej Služby home.pl na prvé Predplatné 

obdobie. 

10) Obnovenie Služby – ďalšie Nadobudnutie danej Služby home.pl priamo po uplynutí 

doterajšieho Predplatného Obdobia na ďalšie Predplatné Obdobie. 

11) Skupina Služieb – Služby home.pl vzájomne prepojené kvôli podobnému alebo 

identickému predmetu plnenia. Cenník obsahuje Identifikáciu Skupín Služieb s určením 

Služieb, ktoré jednotlivá Skupina zahŕňa. 

 

Pokiaľ sú v obsahu týchto Podmienok Akcie uvedené iné než vyššie uvedené výrazy, 

začínajúce sa veľkými písmenami, tieto výrazy by mali mať význam uvedený v 

Podmienkach poskytovania služieb Home.pl dostupných na internetovej adrese:  

https://www.IONOS.sk/terms-and-conditions  

 

2. Názov Služby/Služieb, ktoré sú súčasťou Akcie:  

 

 

Skupina Služieb Home.pl, 

do ktorej patrí 

Služba, ktorá je súčasťou 

Akcie 

Služba, ktorá je 

súčasťou Akcie 

(názov Služby, 

ktorá je súčasťou 

Akcie podľa 

cenníka) 

Predplatné 

Obdobie 

Služby, ktorá 

je súčasťou 

Akcie 

 

Akciová 

cena 

 

Sitebuilder    

 Website 

Builder Start + 

SSL 

1 an 5,5 

 Website 

Builder 

Business + SSL 

1 an 9,5 

 Website 

Builder 

Professional + 

SSL 

 

1 an 17,5 



 
 

 
3. Limit množstva Služieb, ktoré sú súčasťou Akcie:  

Nevzťahuje sa 

4. Akcia platí: 

od 01.04.2021 do 30.06.2021 

5. Podmienky, ktoré obsahujú pravidlá akcie a používanie Služby, ktorá je súčasťou Akcie:  

a. Podmienky poskytovania Služby Home.pl dostupné na internetovej adrese:  

https://regulations.ionos.sk/obchodne-podmienky-siete-home-pl-ionos-sk-20210104.pdf , 

ďalej len Podmienky poskytovania Služby Home.pl a 

b. Pravidlá jednotlivých Služieb, ktorú sú súčasťou Akcie (uplatniteľné podľa typu 

Služieb, ktorú sú súčasťou Akcie, ktoré nadobúda Klient): 

1) Pravidlá Služby Hostingu a služby Schránky dostupné na adrese: 

https://regulations.ionos.sk/sk-hosting-regulations-20200513.pdf (Podmienky Služby, 

ktorá je súčasťou Akcie). 

2) Pravidlá služby Hosting WordPress dostupné na adrese: https://regulations.ionos.sk/sk-

wordpress-ssd-hosting-regulations-20200513.pdf (Podmienky Služby, ktorá je súčasťou 

Akcie). 

3) Pravidlá Služby SSL certifikát dostupný na adrese: https://regulations.ionos.sk/sk-ssl-

regulations-20200513.pdf (Podmienky Služby, ktorá je súčasťou Akcie). 

4) Pravidlá Služby PrestaHosting dostupné na adrese: https://regulations.ionos.sk/sk-

prestahosting-regulations-20200513.pdf, (Podmienky Služby, ktorá je súčasťou Akcie). 

6. Klienti, pre ktorých je určená akcia:  

- Všetci Klienti 

7. Výška alebo spôsob výpočtu zmluvnej pokuty uvedenej v bode 67 Podmienok siete 

Home.pl https://regulations.ionos.sk/obchodne-podmienky-siete-home-pl-ionos-sk-

20210104.pdf: 

Zmluvná pokuta je rozdiel medzi akciovou cenou s DPH Služby, ktorá je súčasťou Akcie a je 

uvedená v tabuľke v bode 2 vyššie a bežnou cenou s DPH Služby, ktorá je súčasťou Akcie a 

je uvedená v spomínanej tabuľke. 

8. Spôsob uhradenia platby za Nadobudnutie Služby, ktorá je súčasťou Akcie:  

a)  platba vopred celej akciovej ceny uvedenej v tabuľke v bode 2 vyššie. 

9. Ďalšie podmienky: 

- v rámci akcie je možné vykonať iba Registráciu Služieb, ktoré sú súčasťou Akcie. 

  

https://regulaminy.az.pl/regulamin-uslugi-hostingu-20180915.pdf
https://regulaminy.az.pl/regulamin-uslugi-wordpress-hosting.pdf
https://regulaminy.az.pl/regulamin-uslugi-wordpress-hosting.pdf
https://regulaminy.az.pl/regulamin-uslugi-certyfikat-ssl-20180913.pdf
https://regulaminy.az.pl/regulamin-uslugi-certyfikat-ssl-20180913.pdf
https://regulaminy.az.pl/regulamin-hosting-presta-20200427.pdf
https://regulaminy.az.pl/regulamin-hosting-presta-20200427.pdf

