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Pravidlá Norton Security Online. 
 
§ 1 Všeobecné ustanovenia 
 
1. Tieto Pravidlá upravujú zásady poskytovania služieb Norton Security Online (ďalej 

len: Služby Norton Security Online) spoločnosťou home.pl Spółka Akcyjna so sídlom 
v Štetíne, ul. Zbożowa 4, 70-653 Štetín, zapísanou 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, základný kapitál 1 233 400,00 splatený v plnej výške 
(ďalej len: home.pl). 

2. Výrobcom Softvéru používaného v rámci Služieb Norton Security Online je 
Symentec Corporation so sídlom v Mountain View, Kalifornia, USA (ďalej len: 
Výrobca). 

3. S Pravidlami sa môžete podrobne oboznámiť na webovej stránke 
https://ionos.sk/terms-and-conditions/. 

 
§ 2 Pravidlá používania Služieb Norton Security Online. 
 
1. Služby Norton Security Online sú služby poskytované elektronicky spoločnosťou 

home.pl v spolupráci s Partnerom, uvedené v Prílohe č. 1 k Pravidlám, dostupnej na 
webovej stránke https://ionos.sk/terms-and-conditions/. 

2. Špecifikácia Služieb Norton Security Online a Cenník sú dostupné na webovej 
stránke https://ionos.sk/. 

3. Výber typu Služieb Norton Security Online z ponuky predstavenej v Prílohe č. 1 
Pravidiel a ich parametrov opísaných v Špecifikácii Služieb Norton Security Online, 
vrátane výberu Zmluvného obdobia, nastáva vo fáze zadávania objednávky 
Zákazníkom. 

4. Nevyhnutným predpokladom pre používanie Služieb Norton Security Online je: 
a) miesto bydliska alebo sídla firmy na území Slovenskej republiky, 
b) prijatie ustanovení týchto Pravidiel a 
c) prijatie ustanovení Pravidiel siete home.pl, dostupných na webovej stránke 

https://ionos.sk/terms-and-conditions/, a 
d) prijatie licenčných ustanovení Výrobcu pre Softvér nevyhnutný k používaniu Služieb 

Norton Security Online, dostupných na webovej stránke 
https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/eulas/licensing-
agreement/norton-security-and-norton-security-with-backup-22.8-eula-pl-pl.pdf, a 

e) aktivácia Softvéru spôsobom popísaným v § 3. 
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§ 3 Prístup k Softvéru 
 
1. Vo chvíli, keď home.pl dostane platbu za Služby Norton Security Online, dostane 

Zákazník prostredníctvom e-mailu aktivačný kód pre Softvér a informácie potrebné 
k aktivácii Softvéru a získaniu licencie na Softvér nevyhnutný pre používanie Služieb 
Norton Security Online. 

2. Softvér sa sťahuje v licencovanom režime na Zmluvné obdobie v súlade s 
objednaným typom Služieb Norton Security Online. Zmluvné obdobie Služieb 
Norton Security Online začína dňom zaslania Zákazníkovi e-mailovej správy 
uvedenej v bode 1 vyššie. Stiahnutie softvéru a jeho používanie je možné iba v 
priebehu Zmluvného obdobia Služieb Norton Security Online. 

3. Softvér funguje len v operačných systémoch, ktoré sú kompatibilné s 
dokumentáciou Výrobcu zodpovedajúcou danej verzii Softvéru. 

 
§ 4 Záruka 
 

Na Softvér nevyhnutný k používaniu Služieb Norton Security Online aktivovaných 
na základe zmluvy o poskytovaní Služieb Norton Security Online spoločnosťou 
home.pl sa vzťahuje záruka Výrobcu za podmienok stanovených v licenčnej zmluve 
Výrobcu podľa § 2 bod 4 písm. d. 

 
§ 5 Ukončenie zmluvy o poskytovaní Služieb Norton Security Online spoločnosťou 

home.pl  
 
1. Zmluva o poskytovaní Služieb Norton Security Online je uzavretá medzi home.pl a 

Zákazníkom na dobu určitú zahrňujúcu Zmluvné obdobie uvedené v Špecifikácii 
Služieb Norton Security Online, objednaných a zaplatených Zákazníkom. 

2. Zmluva o poskytovaní Služieb Norton Security Online môže byť ukončená pred 
vypršaním Zmluvného obdobia Služieb Norton Security Online, uvedeného v bode 
1, zo strany Zákazníka alebo jeho právnych nástupcov, ktorí sa stali zmluvnou 
stranou zmluvy o poskytovaní Služieb Norton Security Online v rámci univerzálneho 
alebo singulárneho nástupníctva, iba v dôsledku okolností, za ktoré je výlučne 
zodpovedná spoločnosť home.pl, v tomto prípade, ak home.pl nedodrží dostupnosť 
Služieb Norton Security Online na úrovni deklarovaného SLA. Ukončenie zmluvy o 
poskytovaní Služby Norton Security Online v súlade s predchádzajúcou vetou sa 
uskutočňuje na základe zásad uvedených v prvom rade v licenčnej zmluve Výrobcu 
podľa § 2 bod 4 písm. d), a v rozsahu, ktorý v nej nie je upravený, na zásadách 
definovaných v Pravidlách siete home.pl, dostupných na webovej stránke 
https://ionos.sk/terms-and-conditions/. 
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3. Pre ukončenie zmluvy o poskytovaní Služieb Norton Security Online Zákazníkom 
alebo jeho právnymi nástupcami, ktorí sa stali stranou zmluvy o poskytovaní Služby 
Norton Security Online v rámci univerzálneho alebo singulárneho nástupníctva, 
neplatia ustanovenia Pravidiel siete home.pl, ktoré sú k dispozícii na webovej 
stránke na adrese https://ionos.sk/terms-and-conditions/, umožňujúce  
Zákazníkovi vypovedať zmluvu uzavretú s home.pl výpoveďou z iných dôvodov, ako 
sú uvedené v bode 2 vyššie, s výnimkou ustanovenia, ktoré umožňuje Zákazníkovi 
vypovedať zmluvu uzavretú s home.pl v prípade zmeny týchto Pravidiel alebo 
Pravidiel siete home.pl, dostupných na webovej stránke https://ionos.sk/terms-
and-conditions/. 

 
§ 6 Záverečné ustanovenia 
 
1. Vo veciach, na ktoré sa tieto Pravidlá nevzťahujú, sa použijú Pravidlá siete home.pl, 

dostupné na webovej stránke https://ionos.sk/terms-and-conditions/, a licencia 
Výrobcu podľa § 2 bod 4 písm. d. 

2. home.pl si vyhradzuje právo zmeniť Prílohu č. 1 k Pravidlám zmenou typov a druhov 
Služieb Norton Security Online (rozširovanie a obmedzovanie, pridávanie nových). 
Takáto zmena nepredstavuje zmenu Pravidiel v zmysle zákona a Pravidiel siete 
home.pl. Táto zmena nemá vplyv na využívanie Služieb Norton Security Online na 
základe zmlúv o poskytovaní Služieb Norton Security Online spoločnosťou home.pl 
uzavretých pred jej zavedením. 

 
 


