
Obchodné podmienky Služieb Google Workspace 

 
 

§1 Všeobecné ustanovenia 

1. Tieto Obchodné podmienky upravujú pravidlá poskytovania služieb Google Workspace (ďalej 

v texte: Služby Google Workspace) spoločnosťou home.pl Spółka Akcyjna so sídlom v 

Štetíne, ul. Zbożowa 4, 70-653 Štetín, zaregistrovanou v obchodnom registri Národného 

súdneho registra Obvodným súdom pre Štetín - centrum so sídlom v Štetíne, XIII hospodárske 

oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom 0000431335, DIČ: 8522103252, IČO: 

811158242, s úplne splateným základným imaním vo výške 1 233 400,00 PLN (ďalej v texte: 

home.pl). 

2. home.pl poskytuje Služby Google Workspace v rámci spolupráce s firmou Google Ireland 

Limited Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Írsko IE6388047V (ďalej v texte: Partner). 

3. Obchodné podmienky sú dostupné k nahliadnutiu na webstránke home.pl na adrese: 

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

 
§2 Pravidlá využívania Google Workspace 

1. Služby Google Workspace sú služby poskytované elektronicky spoločnosťou home.pl v 

spolupráci s Partnerom uvedené v Prílohe č. 1 k Obchodným podmienkam, dostupným na 

webstránke home.pl na adrese: https://IONOS.sk/terms-and-conditions. 

2. Špecifikácie Služieb Google Workspace a Cenník sú dostupné na webstránke home.pl na adrese: 

https://IONOS.sk. Kompletná špecifikácia Služieb Google Workspace spolu s technickými 

parametrami sa nachádza na webstránke na adresách: 

https://workspace.google.com/pricing.html a https://workspace.google.com/intl/pl/essentials/. 

3. Výber druhu Služby Google Workspace spomedzi služieb popísaných v Prílohe č. 1 k 

Obchodným podmienkam a jej parametrov popísaných v Špecifikácii Služieb Google 

Workspace vrátane voľby Predplatného obdobia sa uskutočňuje vo fáze zadania objednávky zo 

strany Klienta. 

4. Nevyhnutnou podmienkou pre využívanie Služieb Google Workspace je: 

a) súhlas s ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a 

b) súhlas s ustanoveniami Obchodných podmienok siete home.pl, ktoré sú dostupné na 

webstránke home.pl na adrese: https://IONOS.sk/terms-and-conditions a 

c) súhlas s licenčnými podmienkami pre Softvér nevyhnutný na využívanie Služieb Google 

Workspace, dostupnými na webstránke na adrese: 

https://workspace.google.com/intl/pl/terms/2013/1/premier_terms.html, a to pri prvom 

prihlásení na ovládací panel Google Workspace, dostupný na webstránke na adrese: 

https://admin.google.com. 

5. Klient má v rámci využívania Služieb Google Workspace prístup k dvom ovládacím panelom: 
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home.pl S.A, Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Poland 

NIP: 8522103252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 

a) ovládací panel na webstránke home.pl na adrese: https://cp.IONOS.sk (tu sú prístupné okrem 

iného: údaje Klienta, faktúry za Služby Google Workspace, posledný deň Predplatného 

obdobia), a 

b)  ovládací panel na webstránke na adrese: https://admin.google.com slúžiaci na spravovanie 

Služieb Google Workspace. 

 

§3 Ukončenie zmluvy o poskytovaní Služby Google Workspace spoločnosťou home.pl. 

1. Zmluva o poskytovaní Služby Google Workspace sa uzatvára medzi home.pl a Klientom na čas 

určitý zahŕňajúci Predplatné obdobie určené v Špecifikácii Klientom objednanej a zaplatenej Služby 

Google Workspace. 

2. Zmluva o poskytovaní Služby Google Workspace môže byť pred uplynutím Predplatného obdobia 

uvedeného v bode 1 vypovedaná Klientom alebo právnymi nástupcami Klienta, ktorí zaujali miesto 

Klienta v zmluve o poskytovaní Služby Google Workspace v rámci univerzálnej alebo singulárnej 

sukcesie jedine v prípadoch, za ktoré znáša zodpovednosť výlučne home.pl, pričom ide najmä o 

prípad nedodržania dostupnosti Služby Google Workspace na deklarovanej úrovni SLA. Ukončenie 

zmluvy o poskytovaní Služby Google Workspace podľa predchádzajúcej vety sa uskutoční v prvom 

rade podľa pravidiel definovaných v licencii podľa § 2 bod 4 písm. c, a vo veciach, ktoré neupravuje, 

podľa pravidiel definovaných v Obchodných podmienkach siete home.pl, dostupných na 

webstránke home.pl na adrese: https://IONOS.sk/terms-and-conditions. 

 

§4 Záverečné ustanovenia 

1. Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa použijú Obchodné podmienky siete 

home.pl dostupné na webstránke home.pl na adrese: https://IONOS.sk/terms-and-conditions a 

licencia uvedená vyššie v § 2 bod 4 písm. c. 

2. home.pl si vyhradzuje právo na zmenu Prílohy č. 1 k Obchodným podmienkam zmenou typov a 

druhov Služieb Google Workspace (rozšírenie, obmedzenie, doplnenie nových). Takáto zmena nie 

je zmenou týchto Obchodných podmienok z pohľadu práva a 

Obchodných podmienok siete home.pl, dostupných na webstránke home.pl na adrese: 

https://IONOS.sk/terms-and-conditions. Takáto zmena neovplyvňuje využívanie Služieb Google 

Workspace na základe zmlúv o poskytovaní Služieb Google Workspace spoločnosťou home.pl, 

uzavretých pred zavedením zmeny.  
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