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Regulamentul Serviciului VPS și Cloud Sever. 

 

§1 Dispoziții generale. 

 

1. Prezentul Regulament (denumit în continuare: Regulament) reglementează termenii de 

prestare a serviciilor VPS și Cloud Sever (denumite în continuare: Servicii VPS și Cloud 

Sever) de home.pl Societate pe Acțiuni cu sediul în Szczecin, ul. 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,(denumită în continuare: home.pl).  

2. Regulamentul este disponibil pe site-ul web la adresa: https://ionos.ro/ 

 

§ 2 Definiții.  

 

Termenii utilizați în prezentul Regulament au următorul înțeles:  

a) Serviciile VPS și Cloud Sever - servicii furnizate pe cale electronică de către Operator 

pentru Client, care constau în punerea la dispoziția Clientului a spațiului pe un server 

sau pe servere în sistemul de cloud computing, furnizate în conformitate cu regulile 

stabilite în prezentul Regulament, cu parametrii selectați de Client dintre parametrii 

descriși în Specificația Generală a Serviciilor VPS și Cloud Sever, descrise în detaliu în 

Specificația Individuală a Serviciilor VPS și Cloud Sever.  

b) Specificațiile Generale ale Serviciilor VPS și Cloud Sever - descrierea proprietăților 

Serviciilor VPS și Cloud Sever disponibile la Operator, inclusiv parametrii tehnici, 

condițiile tehnice și de hardware – aflate pe site-ul https://ionos.ro/terms-and-

conditions/.  

c) Specificațiile Individuale ale Serviciilor VPS și Cloud Sever - descrierea proprietăților 

Serviciilor VPS și Cloud Sever comandate de un anumit Client, inclusiv parametrii tehnici, 

condițiile tehnice și de hardware selectate de Client în limitele parametrilor specificați în 

Specificațiile Generale ale Serviciilor VPS și Cloud Sever. 

§ 3 Regulile de utilizare a Serviciilor VPS și Cloud Sever.  

 

1. Condiția necesară pentru utilizarea Serviciilor VPS și Cloud Sever este următoarea:  

a) acceptarea dispozițiilor prezentului Regulament, și  

b) acceptarea prevederilor Regulamentului de prestare a serviciilor homecloud.pl, 

disponibil pe site-ul web la adresa: https://ionos.ro/terms-and-conditions/, și 

c) efectuarea plăților pentru Serviciile VPS și Cloud Sever. 

2. În formularul de înregistrare, Clientul este obligat să selecteze proprietățile Serviciilor VPS 

și Cloud Sever, inclusiv parametrii tehnici, condițiile tehnice și de hardware în cadrul 

parametrilor indicați în Specificațiile Generale ale Serviciilor VPS și Cloud Sever – generând 

astfel Specificații Individuale ale Serviciilor VPS și Cloud Sever accesibile în Panoul CP.  
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3. Operatorul începe prestarea Serviciilor VPS și Cloud Sever la primirea plății pentru 

Serviciile VPS și Cloud Sever și după crearea de către Client a Specificației Individuale de 

Servicii VPS și Cloud Sever descrise la punctul 2 de mai sus, precum și după ce Operatorul 

a întreprins toate acțiunile necesare, inclusiv cele tehnice, pentru a oferi Clientului spațiu 

pe un server sau pe mai multe servere în cloud, în decurs de cel mult 30 de zile de la data 

încheierii Contractului.  

4. Obligațiile Clientului includ în special:  

a) îndeplinirea condițiilor tehnice, inclusiv de hardware, indicate în Specificațiile Generale 

și Individuale ale Serviciilor VPS și Cloud Sever, necesare pentru utilizarea Serviciilor 

VPS și Cloud Sever, 

b) furnizarea unei infrastructuri de sistem, adică administrarea sistemului,  

c) crearea de copii de rezervă a datelor proprii plasate pe server sau pe servere. 

5. În timpul utilizării Serviciilor VPS și Cloud Sever este posibilă modificarea Specificațiilor 

Individuale ale Serviciilor VPS și Cloud Sever prin alegerea de către Client, în Panoul CP, a 

altor parametri și proprietăți ale Serviciilor VPS și Cloud Sever, în cadrul parametrilor indicați 

în Specificațiile Generale ale Serviciilor VPS și Cloud Sever. Modificarea va fi efectuată atunci 

când Clientul va primi informația despre acceptarea acesteia de către Operator la adresa 

de e-mail indicată în Panoul CP și la efectuarea plății prevăzute în Lista de prețuri pentru 

Specificația Individuală modificată a Serviciilor VPS și Cloud Sever.  

 

§ 4 Dispoziții finale.  

 

În domeniile, care nu intră sub incidența prezentului Regulament, se aplică Regulamentul  de 

furnizare a serviciilor homecloud.pl, disponibil pe site-ul web la adresa: 

https://ionos.ro/terms-and-conditions/ 
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