Regulamentul Serviciilor ESET
§1

Dispoziții generale
1. Prezentul regulament (denumit în continuare: Regulament) reglementează termenii de prestare a
serviciilor AVAST și AVG (denumite în continuare: Servicii AVAST și AVG) de către home.pl Societate
pe Acțiuni cu sediul social în Szczecin, str. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, înregistrată în Registrul
comercial al Registrului Național al Instanțelor de către Tribunalul Districtual Szczecin - Centru din
Szczecin, a XIII-a Divizie Comercială a Registrului Național al Instanțelor sub numărul 0000431335,
REGON 811158242, CIF 8522103252, cu capital social în valoare de 1 233 400,00 PLN plătit integral
(denumită în continuare: home.pl).
2. home.pl prestează Servicii ESET, în temeiul unui contract de cooperare cu DAGMA sp. z o.o. cu sediul
în Katowice, str. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice (denumită în continuare: Partener), care este
reprezentantul autorizat al producătorului de software necesar pentru utilizarea Serviciilor ESET (în
continuare Programe) ale ESET, spol. s r.o, cu sediul în Bratislava, Slovacia (în continuare:
Producător).
3. Regulamentul este disponibil pentru consultare pe site-ul web la adresa https://ionos.ro/terms-andconditions/.
4. Termenii utilizați în Regulament, care au fost înscriși cu majuscule, au înțelesul dat în Regulamentul
rețelei ionos.ro, disponibil pe site-ul web la adresa https://ionos.ro/terms-and-conditions/. (în
continuare: Regulamentul rețelei ionos.ro), în măsura în care definițiile acestor termeni nu au fost
incluse direct în Regulament.

§2⇥Termenii de utilizare a Serviciilor ESET
1. Serviciile ESET sunt servicii prestate electronic de către home.pl în colaborare cu Partenerul, indicate
în Anexa nr. 1 la Regulament, disponibilă pe site-ul https://ionos.ro/terms-and-conditions/.
Specificațiile Serviciilor ESET și Lista de prețuri sunt disponibile pe site-ul web la următoarea adresă:

https://ionos.ro/eset-security-pack/

2. Selectarea tipului de Servicii ESET dintre cele descrise în Anexa nr. 1 la Regulament și a parametrilor
descriși în Specificațiile Serviciilor ESET, inclusiv selectarea Perioadei de abonare, are loc în etapa de
plasare a comenzii de către Client.
3. Condițiile necesare pentru utilizarea Serviciilor ESET sunt:
a) posedarea domiciliului sau a sediului social pe teritoriul Republicii Polone,
b) acceptarea dispozițiilor Regulamentului și
c) acceptarea dispozițiilor Regulamentului rețelei home.pl, în versiunea actuală valabilă și
d) acceptarea prevederilor contractului de licență al Producătorului pentru utilizarea Programelor,
pus la dispoziție în timpul instalării Programelor pe dispozitivul țintă, și
e) activarea Serviciilor ESET (Program), așa cum este descris în § 3, în termen de 3 zile de la
încheierea Contractului de prestare a Serviciilor ESET.

§3

Accesul la Programe
1. După primirea plății de către home.pl pentru achiziționarea Serviciilor ESET, Clientul va primi prin email un cod de activare a Programelor și informațiile necesare pentru a activa Programele.
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2. Descărcarea și utilizarea Programelor va avea loc în condițiile specificate în contractul de licență al
Producătorului menționat la §2 alin. 4 lit. d) de mai sus, pentru Perioada de Abonare corespunzătoare
tipului comandat de Servicii ESET, calculată de al data activării sale. Cu toate acestea, dacă activarea
Programelor va avea loc după termenul limită specificat la §2 alin. 4 lit. e) de mai sus, atunci Perioada
de Abonare se va calcula din ziua următoare după expirarea termenului limită specificat la §2 alin. 4
lit. e), adică din a patra zi după încheierea Contractului de prestarea a Serviciului ESET.
3. Programele funcționează numai ca parte a sistemelor de operare compatibile cu specificațiile
Producătorului, corespunzătoare pentru versiunile date ale Programelor.
4. Ca urmare a actualizării / dezvoltării Programelor de către Producător, unele funcții ale Programelor
pot fi modificate pe parcursul duratei Contractului de prestare a Serviciilor ESET.
§4

Garanţie

Programele activate de home.pl în baza Contractului de prestare de Servicii ESET sunt acoperite de garanția
Producătorului, în condițiile stabilite în contractul de licență al Producătorului menționat la §2 pct. 4 lit. d).
§5
Rezilierea de către home.pl a contractului de prestare a Serviciilor ESET
1. Contractul de prestare a Serviciilor ESET este încheiat între home.pl și Client pentru o perioadă
definită, care acoperă Perioada de Abonare indicată în Specificațiile Serviciilor ESET comandate și
plătite de Client.
2. Contractul de prestare a Serviciilor ESET poate fi reziliat de Client înainte de sfârșitul Perioadei de
Abonare indicat la pct. 1, numai ca urmare a unor circumstanțe, pentru care numai home.pl este
răspunzător. Rezilierea contractului de prestare a serviciilor ESET, la care se face referire în fraza
precedentă, va avea loc în primul rând în conformitate cu termenii specificați în contractul de licență
al Producătorului menționat la § 2 pct. 4 lit. d), iar în ceea ce privește aspectele nereglementate, se
vor aplica prevederile Regulamentului rețelei home.pl, disponibil pe site-ul web la adresa
https://ionos.ro/terms-and-conditions/.
3. Pentru rezilierea contractul de prestare a Serviciilor ESET de către Client, nu se aplică prevederile
Regulamentului de rețea home.pl, accesibil pe site-ul web la adresa https://ionos.ro/terms-andconditions/., care prevede posibilitatea rezilierii de Client a contractul încheiat cu home.pl prin
retragerea din alte motive decât cele indicate la pct. 2 de mai sus, cu excepția dispoziției, care
prevede posibilitatea rezilierii de către Client a contractul încheiat cu home.pl în cazul modificării
prezentului Regulament sau a Regulamentului rețelei home.pl, disponibil pe site-ul web la adresa
https://ionos.ro/terms-and-conditions/.
§6

Dispoziţii finale
1.

2.

În domeniile, care nu intră sub incidența prezentului Regulament, se aplică Regulamentul rețelei
home.pl, disponibil pe site-ul web la adresa https://ionos.ro/terms-and-conditions/. și contractul de
licență al Producătorului menționat la §2 pct. 4 lit. d).
home.pl își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum și de a înlocui Regulamentul cu unul
nou. Modificarea Regulamentului sau implementarea unui nou Regulament se va efectua cu
respectarea prevederilor Regulamentului rețelei home.pl referitoare la modificări/ introducerea unui
nou regulament a rețelei home.pl.
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3.

4.

home.pl își rezervă dreptul de a modifica Anexa nr. 1 la Regulament prin modificarea tipurilor și
caracteristicilor Serviciilor ESET (extindere și limitare, adăugarea de noi servicii). O astfel de
modificare nu constituie o modificare a Regulamentului în înțelegerea legii și a Regulamentului
rețelei home.pl. O astfel de modificare nu afectează utilizarea Serviciilor ESET pe baza Contractelor
de prestare a Serviciilor ESET încheiate cu home.pl înainte de introducerea acesteia.
Regulamentul în prezenta versiune intră în vigoare în ziua publicării pe site-ul web:
https://ionos.ro/terms-and-conditions/. și se aplică numai contractelor încheiate sau prelungite
(reînnoite) după data intrării în vigoare.
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