Obchodné podmienky Služby NORD VPN

§1

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len: Obchodné podmienky) upravujú pravidlá poskytovania
služieb NORD VPN (ďalej len: Služby NORD VPN), ktoré poskytuje spoločnosť „home.pl Spółka
Akcyjna“ so sídlom v Štetíne, sídliaca na adrese: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Poľsko, zapísaná
v Obchodnom registri Štátneho súdneho registra vedenom oblastným súdom Szczecin - Centrum v
Štetíne, 13. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000431335, IČO
PL: 811158242, DIČ PL: 8522103252, so základným imaním vo výške 1 233 400,00 PLN
zaplateným v plnej výške (ďalej len: home.pl).
2. home.pl poskytuje Služby NORD VPN na právnom základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci so
spoločnosťou „Tefincom S.A.“ (ďalej len: Producent).
3. Obchodné podmienky sú k dispozícii za účelom náhľadu na webovej stránke https://ionos.sk/termsand-conditions.
4. Pojmy používané v Obchodných podmienkach, ktoré sa začínajú veľkým písmenom, majú význam
uvedený v Obchodných podmienkach siete home.pl, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke
https://ionos.sk/terms-and-conditions (ďalej len: Obchodné podmienky siete home.pl), za
predpokladu, že definície týchto pojmov neboli priamo zahrnuté do Obchodných podmienok.

§2

Pravidlá používania Služieb NORD VPN

1. Služby NORD VPN sú služby poskytované elektronicky prostredníctvom home.pl v spolupráci s
Producentom, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 Obchodných podmienok, a sú dostupné na webovej
stránke https://ionos.sk/terms-and-conditions.
2. Špecifikácie Služieb NORD VPN a Cenník sú k dispozícii na webovej stránke
https://ionos.sk/nordvpn.
3. Výber typu Služieb NORD VPN a jej parametrov opísaných v Špecifikácii Služieb NORD
VPN, vrátane výberu Predplateného obdobia, nastáva vo fáze zadania objednávky Zákazníkom.
4. Nevyhnutnou podmienkou pre používanie Služieb NORD VPN je:
a) vyjadrenie súhlasu s ustanoveniami Obchodných podmienok, a
b) vyjadrenie súhlasu s ustanoveniami Obchodných podmienok siete home.pl, v platnom znení, a
c) vyjadrenie súhlasu s ustanoveniami licenčnej zmluvy Producenta na používanie Služieb NORD
VPN sprístupnenej počas procesu aktivácie Služieb NORD VPN na webovej stránke
Producenta, a
d) aktivácia Služby NORD VPN spôsobom opísaným v § 3 do 3 dní od uzavretia Zmluvy o
poskytovaní Služby NORD VPN.
5. Rozsah poskytovania Služieb NORD VPN prostredníctvom home.pl zahŕňa poskytnutie možnosti
Zákazníkovi využívať služby NORD VPN poskytované Producentom v zmysle bodu 15
Obchodných podmienok Siete home.pl, najmä poskytnutím Zákazníkovi aktivačného kódu, ktorý
umožní aktiváciu Služieb NORD VPN v aplikácii Producenta po jej inštalácii na zariadeniu
Zákazníka.
6. V rozsahu, ktorý presahuje poskytované výhody uvedené v ods. 5, Služby NORD VNP, najmä činnosti technickej podpory, vykonáva Producent. Podmienky poskytovania Služieb VPN NORD
Producentom sú stanovené v licenčnej zmluve uzatvorenej priamo medzi Zákazníkom a
Producentom (bod 4 písm. d) nižšie).
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7. Zákazník berie na vedomie, že Služby NORD VPN alebo softvér, ktorý je súčasťou týchto služieb,
môžu podliehať obmedzeniam vývozu alebo dovozu a/alebo ekonomickým sankciám alebo iným
podobným predpisom (ďalej len „Obchodné obmedzenia”) vyplývajúcim z právnych ustanovení
Európskej únie, Spojených štátov amerických alebo iných právnych aktov. Stanovenie, či služby
NORD VPN alebo softvér zahrnuté v týchto službách, podliehajú Obchodným obmedzeniam, a
určenie rozsahu týchto obmedzení vyplýva zo zmluvy o poskytovaní služieb NORD VPN uzavretej
medzi Producentom a Zákazníkom (bod 5 písm. c) ). Zákazník je povinný prečítať si Obchodné
obmedzenia Služieb NORD VPN a je povinný ich dodržiavať pod každým ohľadom. Porušenie
Obchodných obmedzení zo strany Zákazníka týkajúce sa Služieb NORD VPN je hrubým porušením
podmienok poskytovania Služieb NORD VPN zo strany Zákazníka a podlieha sankciám stanoveným
zákonom, Obchodným podmienkam home.pl a licenčnej zmluve uzatvorenej medzi Zákazníkom a
Producentom podľa bodu 4 písm. d).

§3

Prístup k Službám NORD VPN

1. V momente keď home.pl obdrží platbu za nákup Služieb NORD VPN, Zákazník dostane e-mailom
aktivačný kód pre Službu NORD VPN a spolu s informáciami potrebnými na aktiváciu Služieb
NORD VPN.
2. Používanie Služieb NORD VPN podlieha podmienkam stanoveným v licenčnej zmluve Producenta,
uvedenej v § 2 ods. 4 písm. d) vyššie, pre počas Predplateného obdobie vzťahujúce sa na typ
objednaných Služieb NORD VPN, je počítané odo dňa jeho aktivácie.
3. Služby NORD VPN fungujú iba v operačných systémoch, ktoré sú zhodné so špecifikáciou
Producenta vhodnou pre danú verziu Služieb NORD VPN.
4. V dôsledku aktualizácie a vývoja Služieb NORD VPN zo strany Producenta sa môžu niektoré
funkcie Služieb NORD VPN zmeniť počas doby platnosti Zmluvy o poskytovaní Služieb NORD
VPN.

§4

Záruka

Na Služby NORD VPN aktivované na základe zmluvy o poskytovaní Služieb NORD VPN prostredníctvom
home.pl sa vzťahuje záruka Producenta podľa podmienok licenčnej zmluvy Producenta, uvedenej v § 2 bod
4 písm. d). S výhradou nasledujúcej vety, home.pl nezodpovedá za vady (chybné fungovanie) Služieb
NORD VPN v rozsahu, ktorý presahuje činnosti stanovené v § 2 bod 5. Vylúčenie zodpovednosti uvedené v
predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na Zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi v rozsahu, v akom je táto
zodpovednosť upravená rôznymi záväznými právnymi predpismi.

§5 Ukončenie zmluvy o poskytovaní Služieb NORD VPN prostredníctvom IONOS
1. Zmluva o poskytovaní Služieb NORD VPN sa uzatvára medzi home.pl a Zákazníkom na dobu určitú
zahŕňajúcu Predplatené obdobie uvedené v Špecifikácii Služieb NORD VPN objednanej a zaplatenej
Zákazníkom.
2. Zákazník môže vypovedať zmluvu o poskytovaní Služieb NORD VPN pred uplynutím
Predplateného obdobia uvedeného v bode 1 len v dôsledku okolností, za ktoré je zodpovedný iba
home.pl. Ukončenie zmluvy o poskytovaní Služieb NORD VPN uvedené v predchádzajúcej vete sa
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uskutoční na základe zásad uvedených v licenčnej zmluve Producenta, uvedených v § 2 bod 4 písm.
d), a v rozsahu, ktorý v nej nie je upravený, na základe ustanovení stanovených v Obchodných
podmienkach home.pl.
3. Pre vypovedanie zmluvy o poskytovaní Služieb NORD VPN Zákazníkom, sa neuplatňujú
ustanovenia Obchodných podmienok siete home.pl, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke
https://ionos.sk/terms-and-conditions, ustanovujúce možnosť, že Zákazník ukončí zmluvu uzavretú s
home.pl vo výpovednej lehote z iných dôvodov, ako sú uvedené v bode 2 vyššie, s výnimkou
ustanovenia, ktoré umožňuje Zákazníkovi vypovedať zmluvu uzavretú s home.pl v prípade zmeny
týchto Obchodných podmienok alebo Obchodných podmienok siete home.pl, ktoré sú dostupné na
webovej stránke https://ionos.sk/terms-and-conditions

§6
1.

2.

3.

4.

Záverečné ustanovenia

Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Obchodné podmienky, sa uplatňujú Obchodné podmienky
siete home.pl dostupné na webovej stránke https://ionos.sk/terms-and-conditions a licenčná zmluva
Producenta uvedená v § 2 bod 4 písm. d).
home.pl si vyhradzuje právo zmeniť Obchodné podmienky, ako aj nahradiť Obchodné podmienky
novými. Zmeny Obchodných podmienok alebo nové Obchodné podmienky sa zavádzajú na základe
ustanovení Obchodných podmienok siete home.pl týkajúcich sa zmien/ zavedenia nových
Obchodných podmienok siete home.pl.
home.pl si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť Prílohu č. 1 k Obchodných podmienok zmenou typov
a druhov Služieb NORD VPN (rozširovanie a obmedzovanie, pridávanie nových).
Takáto zmena nepredstavuje zmenu nariadení v zmysle zákona a Obchodných podmienok siete
home.pl. Takáto zmena nemá vplyv na používanie Služieb NORD VPN pred jej zavedením na
základe zmlúv o poskytovaní Služieb uzatvorených prostredníctvom home.pl NORD VPN.
Obchodné podmienky v tejto verzii nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na webovej stránke:
https://ionos.sk/terms-and-conditions a uplatňujú sa iba na zmluvy uzatvorené alebo predĺžené
(obnovené) po dátume nadobudnutia ich platnosti.
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