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Pravidlá Hostingovej služby 

§ 1 Všeobecné ustanovenia.  

1. Tieto pravidlá (ďalej len: Pravidlá) upravujú zásady poskytovania hostingovej 
služby (ďalej len: Hostingová služba) prostredníctvom spoločnosti home.pl Spółka 
Akcyjna so sídlom v Štetíne, ul. Zbożowa 4, 70-653 Štetín, zapísanej v obchodnom 
registri Národného súdneho registra Okresným súdom Štetín - Centrum v 
Štetíne, XIII obchodné oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS 
0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252 (ďalej len: home.pl).   

2. Pravidlá sú dostupné k nahliadnutiu v sídle home.pl a na webovej stránke: 
https://ionos.sk/terms-and-conditions/.  

 

§ 2 Pravidlá používania Hostingovej služby 

1. Hostingová služba je služba poskytovaná elektronicky prostredníctvom home.pl, 
ktorá zahŕňa platený prístup Zákazníka k službám poskytovaným 
prostredníctvom home.pl spočívajúcim v poskytovaní Zákazníkovi možnosti 
umiestnenia a zdieľania stránok na verejnej sieti WWW. 

2. Špecifikácia Hostingovej služby a Cenník sú k dispozícii na webovej stránke 
IONOS na adrese https://ionos.sk.  

3. Výber typu Hostingovej služby prebieha vo fáze zadávania objednávky 
Zákazníkom.   

4. Limity parametrov Hostingovej služby sú uvedené v Špecifikácii hostingovej 
služby. Zákazník zodpovedá za priebežné dodržiavanie limitov uvedených v 
predchádzajúcej vete.  

5. Ak Zákazník prekročí limit parametra Hostingovej služby, je home.pl oprávnený 
Obmedziť Hostingovú službu alebo Pozastaviť Hostingovú službu, vrátane 
spätného odoslania všetkých e-mailových správ zaslaných Zákazníkovi ich 
odosielateľom.  

6. Zákazník je povinný vytvoriť si záložnú kópiu Materiálov. Spoločnosť home.pl nie 
je povinná tvoriť záložnú kópiu Materiálov a nie je povinná ich obnoviť, ak dôjde k 
ich strate Zákazníkom.   

7. home.pl poskytuje garantovanú dobu dostupnosti Hostingovej služby vo vzťahu k 
Hostingovej službe vo výške uvedenej v Špecifikácii Hostingovej Služby.   

8. Nevyhnutným predpokladom pre používanie Hostingovej služby je:   
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a) prijatie ustanovení týchto Pravidiel, a   

b) prijatie ustanovení Pravidiel siete home.pl, dostupných na webovej stránke  
https://ionos.sk/terms-and-conditions/, a  

c) uhradenie poplatku za Hostingovú službu.  

§ 3 Záverečné ustanovenia 

Vo veciach, na ktoré sa tieto Pravidlá nevzťahujú, sa použijú Pravidlá siete home.pl, 

dostupné na webovej stránke https://ionos.sk/terms-and-conditions/.   

 


