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Pravidlá Služieb Microsoft 
 
§ 1 Všeobecné ustanovenia 
 
1. Tieto Pravidlá upravujú zásady poskytovania Služieb Microsoft (ďalej len: Služby 

Microsoft) spoločnosťou home.pl Spółka Akcyjna so sídlom v Štetíne, ul. Zbożowa 4, 
70-653 Štetín, zapísanej v obchodnom Registri Národného Registra vedeného 
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. home.pl poskytuje Služby Microsoft na základe zmluvy o spolupráci so 
spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited Carmanhall Rd Dublin, Co 
Dublin, Írsko 18 (ďalej len: Výrobca). 

3. Pravidlá sú dostupné k nahliadnutiu v sídle home.pl, na webových stránkach 
https://ionos.sk/terms-and-conditions/ 

 
§2 Pravidlá pre používanie Služieb Microsoft 
 
1. Služby Microsoft sú služby poskytované elektronicky prostredníctvom home.pl v 

spolupráci s Výrobcom, uvedené v prílohe č. 1 k Pravidlám, dostupné na webovej 
stránke https://ionos.sk/terms-and-conditions/. 

2. Špecifikácia Služieb Microsoft a Cenník sú k dispozícii na webovej stránke home.pl 
https://ionos.sk.  úplnú špecifikáciu služieb s technickými parametrami nájdete na 
adrese https://technet.microsoft.com  

3. Výber typu Služieb Microsoft z tých, uvedených v Pravidlách a Prílohe č. 1, a jej 
parametrov opísaných v špecifikácii Služieb Microsoft, vrátane výberu Obdobia 
subskripcie, nastáva vo fáze zadávania objednávky zákazníkom. 

4. Predpokladom, nevyhnutným pre používanie Služieb Microsoft je: 
a) prijatie ustanovenia týchto Pravidiel a 
b) prijatie ustanovenia Pravidiel siete home.pl, dostupné na webovej stránke 

https://ionos.sk/terms-and-conditions/, a 
c) prijatie licenčných ustanovení stanovených Výrobcom pre Software nevyhnutné k 

používaniu Služieb Microsoft, dostupné na webovej stránke 
http://www.microsoft.com, a 

d) aktivácia Softvéru, spôsobom popísaným v § 3, ihneď po uzavretí zmluvy o 
poskytovaní Služieb Microsoft. 

5. Zákazník, ktorý v rámci služby Office 365 používa konkrétny počet daného typu 
licencií a chce po uplynutí Obdobia subskripcie používať rovnaký alebo menší počet 
daného typu licencie ako súčasť služby Office 365, je povinný obnoviť svoje licencie 
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v rámci služby Office 365. V prípade, že zákazník v rámci služby Office 365 používal 
určitý počet daného typu licencií a po uplynutí Obdobia subskripcie tieto licencie 
vypršali z dôvodov, ktoré možno pripísať výhradne Zákazníkovi, môže Organizátor 
odmietnuť registráciu služby Office 365, ktorá zahŕňa rovnaký typ licencie ako 
licencie používané Zákazníkom skôr ako súčasť služby Office 365. Ustanovenia 
predchádzajúcich viet sa nevzťahujú na situáciu, kedy po uplynutí Obdobia 
subskripcie Zákazník zvýši počet daného typu licencií v rámci služby Office 365 
alebo zmení Balíček Office 365. 

 
§3 Prístup k Softvéru 
 
1. Ak home.pl dostane platbu za Služby Microsoft, zašle Zákazníkovi e-mailom 

informácie potrebné k prihláseniu na webových stránkach Výrobcu 
portal.office.com (pre službu Microsoft Intune: 
https://account.manage.microsoft.com/admin/default.aspx), za účelom získania 
licencie na Softvér nevyhnutný k používaniu Služby Microsoft. 

2. Po prihlásení na webovú stránku Výrobcu si zákazník sám stiahne Softvér potrebný 
k používaniu Služby Microsoft. 

3. Software je stiahnutý v licencovanom režime na Obdobie subskripcie 
zodpovedajúce objednanému typu Služby Microsoft, počnúc dňom jeho aktivácie, 
vykonané ihneď po uzavretí zmluvy o poskytovaní Služieb Microsoft. 

4. Software funguje len v operačných systémoch, ktoré sú kompatibilné s 
dokumentáciou Výrobcu a ktoré sa vzťahujú na daný Softvér. 

 
§4 Záruka 
 
Na softvér potrebný na používanie Služby Microsoft, aktivovaný na základe zmluvy o 
poskytovaní služieb prostredníctvom home.pl Služby Microsoft sa vzťahuje záruka 
Výrobcu za podmienok stanovených v licencii Výrobcu uvedené v § 2 bod 4 písm. c.  
 
§5 Ukončenie zmluvy o poskytovaní služby Microsoft spoločnosťou home.pl   
 
1. Zmluva o poskytovaní Služby Microsoft sa uzatvára medzi home.pl a Zákazníkom na 

dobu určitú pokrývajúcu Obdobie Subskripcie, čo je uvedené v Špecifikácii Služby 
Microsoft, objednanej a zaplatenej Zákazníkom. 

2. Zmluva o poskytovaní Služby Microsoft môže byť ukončená pred uplynutím Obdobia 
subskripcie, podľa bodu 1, zo strany Zákazníka alebo jeho právnych nástupcov, ktorí 
sa stali zmluvnou stranou zmluvy o poskytovaní Služby Microsoft v rámci 
univerzálneho alebo singulárneho nástupníctva, iba v dôsledku okolností, za ktoré je 
výlučne zodpovedná spoločnosť home.pl, v tomto prípade, ak home.pl nesplní 
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dostupnosť Služieb Microsoft na úrovni deklarovanej SLA. Ukončenie zmluvy o 
poskytovaní Služby Microsoft, čo je uvedené v predchádzajúcej vete, sa uskutočňuje 
na základe zásad uvedených najprv v licenčnej zmluve Výrobcu, uvedené v § 2 bod 4 
písm. c, a v rozsahu, ktorý v nej nie je upravený na zásadách stanovených v Pravidlách 
siete home.pl., dostupných na webovej stránke https://ionos.sk/terms-and-
conditions/  

3. Na ukončenie zmluvy o poskytovaní Služby Microsoft zo strany Zákazníka alebo jeho 
právnych nástupcov, ktorí sa stali zmluvnou stranou zmluvy o poskytovaní Služby 
Microsoft v rámci univerzálneho alebo singulárneho nástupníctva, sa neuplatňujú 
ustanovenia Pravidiel siete home.pl, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke 
https://ionos.sk/terms-and-conditions/ umožňujúc Zákazníkovi vypovedať zmluvu 
uzavretú s home.pl výpoveďou z iných dôvodov, než je uvedené v bode 2 vyššie, s 
výnimkou ustanovenia, ktoré umožňuje Zákazníkovi ukončiť zmluvu uzavretú s 
home.pl v prípade zmeny týchto Pravidiel alebo Pravidiel siete home.pl, dostupné 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 licencie 
Výrobcu uvedené v § 2 bod 4 písm. c. 

2. home.pl si vyhradzuje právo zmeniť Prílohu č. 1 k Pravidlám zmenou typov a druhov 
Služby Microsoft (rozširovanie a obmedzovanie, pridávanie nových). Takáto zmena 
nepredstavuje zmenu Pravidiel v zmysle zákona a Pravidiel siete home.pl. Táto 
zmena nemá vplyv na používanie Služieb. 

 
Microsoft na základe zmlúv o poskytovaní Služby Microsoft prostredníctvom home.pl 
pred jeho zavedením. 


