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Pravidlá Služby Sprievodcu 

  

§1 Všeobecné ustanovenia 

1. Tieto Predpisy upravujú pravidlá poskytovania služby Sprievodca tvorbou Webu 
(ďalej len: Služba Sprievodcu) 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 0000431335, 
REGON 811158242, NIP 852210325 (ďalej: home.pl).  

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

  
  

§2 Pravidlá používania Služby Sprievodcu 

1. Služba Sprievodcu je služba poskytovaná elektronicky Prevádzkovateľom, 
spočívajúca v poskytnutí Zákazníkovi aplikácie Sprievodcu, ktorá slúži na tvorbu a 
publikovanie webových stránok.  

2. Špecifikácia Služby Sprievodcu a Cenník sú k dispozícii na webovej stránke 
https://ionos.sk.    

3. Služba Sprievodcu je poskytovaná ako súčasť balíčkov uvedených v Špecifikácii 
Služby Sprievodcu.  

4. Výber typu balíčka Služby Sprievodcu prebieha vo fáze zadávania objednávky 
Zákazníkom.  

5. Nevyhnutným predpokladom pre používanie Služieb Sprievodcu je:  

a) prijatie ustanovení týchto Pravidiel, a  

b) prijatie ustanovení Pravidiel siete home.pl.  

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať aplikáciu Sprievodcu na novšiu 
verziu poskytnutú výrobcom aplikácie Sprievodcu.  

7. V rámci používania služby Sprievodcu je Zákazník oprávnený pomocou aplikácie 
Sprievodcu vytvoriť výlučne jednu webovú stránku a zverejniť ju výhradne v 
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systéme Prevádzkovateľa v rámci hostingovej služby poskytovanej 
Prevádzkovateľom Zákazníkovi.  

8. Objem webovej stránky vytvorenej pomocou aplikácie Sprievodcu závisí od 
množstva miesta na disku, ktoré Prevádzkovateľ poskytne Zákazníkovi v systéme 
Prevádzkovateľa v rámci hostingovej služby poskytovanej Prevádzkovateľom 
Zákazníkovi.  

9. V rámci používania Služieb Sprievodcu je Zákazník oprávnený pomocou aplikácie 
Sprievodcu vykonávať úpravy webovej stránky vytvorenej pomocou aplikácie 
Sprievodcu. Úprava webových stránok je možná len v takom rozsahu, v akom to 
umožňujú funkcie aplikácie Sprievodcu. V prípade úpravy webovej stránky 
vytvorenej pomocou aplikácie Sprievodcu, funkcie aplikácie Sprievodcu 
neumožňujú návrat k predchádzajúcej verzii/štruktúre webovej stránky. 

10.  V rámci používania Služby Sprievodcu nie je Zákazník oprávnený kopírovať 
webovú stránku vytvorenú pomocou aplikácie Sprievodcu a jej publikovanie v 
systémoch iných subjektov než Prevádzkovateľ v rámci hostingovej služby, ktorú 
Zákazníkovi poskytuje. 
 

§ 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/.  

 

 


