Pravidlá Služieb Microsoft 365
Family/Personal
§ 1 Všeobecné ustanovenia

1. Tieto pravidlá (ďalej len: Pravidlá) upravujú zásady poskytovania služieb Microsoft
365 Family a Microsoft 365 Personal (ďalej len: Služby Microsoft 365) spoločnosťou
home.pl Spółka Akcyjna so sídlom v Štetíne, ul. Zbożowa 4, 70-653 Štetín, zapísanej v
obchodnom Registri Národného Registra, a zapísanej v Obchodnom registri Národného
Registra Súdov 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 365, na základe zmluvy o spolupráci so
spoločnosťou Ingram Micro Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na ul. Krakowiaków 46 PSČ
02-255 (ďalej len: Partner), ktorá je splnomocneným zástupcom výrobcu softvéru
potrebného na používanie týchto služieb (ďalej: Software) - Microsoft Ireland
Operations Limited Carmanhall Rd, Dublin, Co Dublin , Írsko (ďalej len: Výrobca).
3. S Pravidlami sa môžete podrobne zoznámiť na webovej stránke
https://ionos.sk/terms-and-conditions
4. Pojmy obsiahnuté v Pravidlách, zapísané veľkými počiatočnými písmenami, majú
význam uvedený v Pravidlách siete home.pl, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke na
adrese https://ionos.sk/terms-and-conditions/ (ďalej len: Pravidlá siete home.pl), ak
definície týchto termínov neboli priamo obsiahnuté v Pravidlách.
§2 Pravidlá pre používanie Služieb Microsoft 365

1. Služby Microsoft 365 sú poskytované elektronicky prostredníctvom home.pl v
spolupráci s Výrobcom.
2. Obdobie predplatného Služieb Microsoft 365 je 1 rok.
3. Špecifikácia Služieb Microsoft 365 a Cenník sú k dispozícii na nasledujúcich webových
stránkach: https://ionos.sk/microsoft365-family a https://ionos.sk/microsoft365personal
4. Voľba typu zakúpenej Služby Microsoft 365 a jej parametrov, vrátane výberu Obdobia
subskripcie, nastáva vo fáze zadávania objednávky Zákazníkom.
5. Predpokladom, nevyhnutným pre používanie Služieb Microsoft 365 je:
a) miesto bydliska alebo sídla firmy na území Slovenskej republiky,
b) prijatie ustanovenia Pravidiel a
c) prijatie ustanovenia Pravidiel siete home.pl, v aktuálne platnej verzii a
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d) prijatie ustanovenia licenčnej zmluvy Výrobcu k používaniu softvéru, ktorá je k
dispozícii počas inštalácie Softvéru na cieľové zariadenie, a
e) aktivácia Služby Microsoft 365 (Software) spôsobom popísaným v § 3 do 3 dní odo
dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní Služby Microsoft 365.
§3 Prístup k Softwaru

1. Ak home.pl dostane platbu za nákup Služieb Microsoft, obdrží zákazník e-mailom
aktivačný kód pre Softvér a informácie potrebné k aktivácii Softvéru.
2. Stiahnutie a používanie softvéru prebieha za podmienok stanovených v licenčnej
zmluve Výrobcu uvedené v § 2 ods. 4 písm. d) vyššie, na Obdobie subskripcie, v
súlade s objednaným typom Služieb Microsoft 365, počítajúc odo dňa jeho aktivácie.
Ak je však Softvér aktivovaný po uplynutí lehoty stanovenej v § 2 ods. 4 písm. e)
vyššie, potom sa Obdobie subskripcie počíta odo dňa nasledujúceho po uplynutí
obdobia uvedeného v § 2 ods. 4 písm. e), tj. od štvrtého dňa po uzavretí zmluvy o
poskytovaní Služby Microsoft 365.
3. Softvér funguje len v operačných systémoch, ktoré sú kompatibilné so špecifikáciami
Výrobcu určenými pre danú verziu Softvéru.
4. V dôsledku aktualizácie/vývoja softvéru Výrobcom, môžu byť niektoré funkcie
softvéru počas doby platnosti Zmluvy o poskytovaní Služieb Microsoft 365
upravované.
§4 Záruka

Na softvér aktivovaný na základe zmluvy o poskytovaní spoločnosťou home.pl Služieb
Microsoft 365 sa vzťahuje záruka výrobcu za podmienok uvedených v licenčnej zmluve
Výrobcu, uvedené v § 2 bod 4 písm. d).

§5 Ukončenie zmluvy o poskytovaní služby Microsoft 365 spoločnosťou home.pl

1. Zmluva o poskytovaní služieb Microsoft 365 je uzatváraná medzi home.pl a
Zákazníkom na dobu určitú, ktorá zahŕňa Obdobie subskripcie zvolenej Zákazníkom.
2. Zmluva o poskytovaní Služieb Microsoft 365 môže byť ukončená pred uplynutím
Obdobia subskripcie, uvedeného v ods. 1, Zákazníkom, iba v dôsledku okolností, za
ktoré je zodpovedná iba spoločnosť home.pl. Ukončenie zmluvy o poskytovaní
Služieb Microsoft 365, uvedené v predchádzajúcej vete, sa vykonáva na základe
zásad uvedených v licenčnej zmluve Výrobcu, uvedené v § 2 bod 4 písm. d), a v
rozsahu, ktorý v nej nie je upravený - na zásadách stanovených v Pravidlách sieti
home.pl, dostupných na webovej stránke https://ionos.sk/terms-and-conditions/.
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3. Pre ukončenie zmluvy o poskytovaní Služieb Microsoft 365 Zákazníkom sa nepoužijú
ustanovenia Pravidiel siete home.pl, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke
https://ionos.sk/terms-and-conditions/ a ktoré umožňujú Zákazníkovi ukončiť
zmluvu uzatvorenú s home .pl výpoveďou z iných dôvodov, než sú uvedené v bode 2
vyššie, s výnimkou ustanovení, ktoré umožňuje zákazníkovi vypovedať zmluvu
uzavretú s home.pl v prípade zmien týchto Pravidiel alebo Pravidiel siete home.pl,
dostupných na webových stránkach na adrese https://ionos.sk/terms-andconditions/.
§6 Záverečné ustanovenia

1. Vo veciach, na ktoré sa tieto Pravidlá nevzťahujú, sa použijú Pravidlá siete home.pl,
dostupné na webovej stránke na adrese https://ionos.sk/terms-and-conditions/ a
Licenčná zmluva Výrobcu, stanovené v § 2 bod 4 písm. d).
2. home.pl si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a ich nahradenie novými
Pravidlami. Zmena Pravidiel alebo nové Pravidlá sa zavádzajú pomocou
ustanovenia Pravidiel siete home.pl týkajúcich sa zmien/zavedenia nových Pravidiel
siete home.pl.
3. Predpisy v tejto verzii nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej
stránke: https://ionos.sk/terms-and-conditions/ a vzťahujú sa len na zmluvy
uzavreté alebo predĺžené (obnovené) po dni ich vstupe do platnosti.
4. Na Služby Microsoft 365, na ktoré sa vzťahujú tieto Pravidlá, sa nevzťahujú pravidlá,
zverejnené na adrese https://ionos.sk/terms-and-conditions/:
a) Pravidlá Služieb Microsoft, ako aj
b) iné pravidlá týkajúce sa výrobkov Výrobcu, pokiaľ nie je v týchto pravidlách výslovne
uvedené inak.
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