Podmienky Služieb SiteLock
§1 Všeobecné ustanovenia
1. Tieto Podmienky (ďalej len: Podmienky) upravujú pravidlá poskytovania služby
SiteLock (ďalej len: Služba SiteLock) prostredníctvom home.pl Spółka Akcyjna so
sídlom v Štetíne, ul. Zbożowa 4, 70-653 Štetín, zapísaná v Registri podnikateľov
Národného Súdneho Registra Okresným Súdom Štetín - Centrum v Štetíne, XIII
Obchodné Oddelenie Registra Národných Súdov pod číslom 0000431335, REGON
811158242, NIP 852210325 (ďalej: home.pl).
2. home.pl poskytuje službu SiteLock na základe zmluvy o spolupráci so spoločnosťou
SiteLock, LLC, registrovanou v štáte Arizona, so sídlom v obci 8800 E. Chaparral
Road, STE 300 Scottsdale, AZ 85250 (ďalej len: Partner).
3. Podmienky sú k nahliadnutiu v sídle home.pl na webovej stránke
https://ionos.sk/terms-and-conditions/.
§2 Pravidlá používania Služby SiteLock
1. Služba SiteLock je služba poskytovaná elektronicky prostredníctvom home.pl v
spolupráci s Partnerom, ktorá spočíva v poskytovaní nástrojov na správu
bezpečnosti webových stránok, s umožňovaním ich aktívnej ochrany proti
škodlivému softvéru (malvéru), neoprávnenému prístupu a iným hrozbám
spôsobeným hackerskými aktivitami.
2. Špecifikácia Služby SiteLock a Cenník sú k dispozícii na webovej stránke IONOS
https://ionos.sk/sitelock-basic/,
https://ionos.sk/sitelock-professional/,
https://ionos.sk/sitelock-premium/
3. Balík Služieb SiteLock je vybraný z balíkov opísaných v Špecifikácii Služby SiteLock
vo fáze zadania objednávky Zákazníkom na webovej stránke IONOS
https://ionos.sk/sitelock-basic/,
https://ionos.sk/sitelock-professional/,
https://ionos.sk/sitelock-premium/
4. Predpokladom, nevyhnutným pre používanie Služby SiteLock je:
a) prijatie ustanovení týchto Podmienok, a
b) prijatie ustanovení Podmienok siete home.pl, dostupných na webovej stránke
https://ionos.sk/terms-and-conditions/, a
c) prijatie ustanovení Podmienok Partnera, dostupných na webovej stránke Partnera
https://www.sitelock.com/terms.php a
d) prihlásenie sa na webovú stránku Partnera sitelock.com pomocou hesla a
prihlasovacieho mena, ktoré ste dostali z home.pl na e-mailovú adresu uvedenú v
Zákazníckom Paneli, ako aj poskytnutie údajov požadovaných Partnerom v súlade
s rozsahom formulára, dostupného na webovej stránke Partnera site.com.
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§3 Prístup k Službe SiteLock
Vo chvíli, keď home.pl obdrží platbu za Službu SiteLock, Zákazník dostane informácie
potrebné na prihlásenie sa na webovú stránku Partnera sitelock.com, na používanie
Služby SiteLock, z home.pl e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v Zákazníckom
Paneli.
§5 Ukončenie Zmluvy o poskytovaní Služby SiteLock
1. Zmluva o poskytovaní Služieb SiteLock sa uzatvára na dobu určitú, pokrývajúcu
Obdobie Predplatného, vybrané vo fáze zadania objednávky Zákazníkom na
webovej stránke IONOS https://ionos.sk.
2. Zákazník môže vypovedať zmluvu o poskytovaní služby SiteLock pred uplynutím
lehoty uvedenej v bode 1 vyššie len z dôvodov závislých výlučne od home.pl, a to v
prípade neplnenia alebo nesprávneho výkonu Služby SiteLock. Na ukončenie
zmluvy o poskytovaní služby SiteLock sa neuplatňujú ustanovenia Podmienok siete
home.pl, ktoré umožňujú Zákazníkovi vypovedať zmluvu uzavretú s home.pl v
oznamovacom režime, s výnimkou ustanovenia, ktorým sa ustanovuje možnosť
ukončiť zmluvu uzavretú s home.pl v prípade zmeny týchto Podmienok alebo
Podmienok siete home.pl.
§6 Záverečné ustanovenia.
Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Podmienky, sa uplatňujú:
a) Podmienky siete home.pl, dostupné na webowej stránke https://ionos.sk/termsand-conditions/,
b) Podmienky Partnera, dostupné na webowej stránke Partnera sitelock.com.
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