Pravidlá Služby Prestahosting

§ 1 Všeobecné ustanovenia

1. Tieto Pravidlá upravujú zásady poskytovania služby Prestahosting (ďalej len: Služba
Prestahosting) 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 852210325 (ďalej len: home.pl).
2. S

Pravidlami

sa

môžete

podrobne

oboznámiť

na

webovej

stránke

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

§ 2 Pravidlá používania Služby Prestahosting

1. Služba Prestahosting je služba poskytovaná elektronicky prostredníctvom home.pl,
spočívajúca v poskytovaní hostingovej služby (platený prístup Zákazníka k službám
poskytovaným prostredníctvom home.pl spočívajúcim v poskytovaní možnosti
umiestnenia a zdieľania stránok na verejnej sieti WWW Zákazníkom) spolu s
automatickou

inštaláciou

aplikácie

PrestaShop,

umožňujúcej

Zákazníkovi

prevádzkovať internetový obchod.
2. Špecifikáciu Služby Prestahosting a balíčkov, na základe ktorých je poskytovaná,
nájdete na webovej stránke: https://ionos.sk/prestahosting.
3. Cenník je k dispozícii na webových stránkach IONOS na adrese: https://ionos.sk.
4. Výber typu balíčka Služby Prestahosting z ponuky podľa bodu 2 vyššie prebieha vo
fáze zadávania objednávky Zákazníkom.
5. Nevyhnutným predpokladom pre používanie Služby Prestahosting je:
a. prijatie ustanovení týchto Pravidiel, a
b. prijatie ustanovení Pravidiel siete home.pl, a
c. prijatie

ustanovení

licencie

dostupnej

na

webovej

stránke

https://opensource.org/licenses/OSL-3.0, a
d. splnenie iných podmienok uvedených v pravidlách podľa písm. a)-b) vyššie, a
v licencii podľa písm. c) vyššie, a
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e. uhradenie poplatku za Službu Prestahosting.
6. V rámci Služby Prestahosting získava Zákazník prístup k prvkom nevyhnutným pre
správu databáz a obsahu FTP servera. Zákazník vykonáva činnosti opísané v
predchádzajúcej vete samostatne, bez účasti home.pl, a zodpovedá za vykonávanie
týchto činností.
7. Počas inštalácie aplikácie PrestaShop môžu byť Zákazníkovi poskytnuté informácie
o ďalších bezplatných rozšíreniach (tzv. pluginy), ktoré zvyšujú funkčnosť aplikácie
PrestaShop.
8. Služba Prestahosting nezahŕňa aktualizácie aplikácií PrestaShop nainštalovaných
na Službe Užívateľa, v súvislosti s tým má Zákazník pri používaní Služby
Prestahosting povinnosť samostatne aktualizovať každú nainštalovanú aplikáciu
PrestaShop v paneli každej aplikácie.
9. Služba Prestahosting nezahŕňa technickú podporu home.pl počas inštalácie
rozšírení uvedených v bode 7 vyššie. Služba Prestahosting nezahŕňa ani
aktualizáciu rozšírení uvedených v bode 8 vyššie. V súvislosti s tým má Zákazník
povinnosť vykonať inštaláciu a aktualizáciu rozšírení uvedených v bodoch 7 a 8
vyššie.

§ 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/ a licencie podľa
§ 2 bod 5 písm. c.
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