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Regulamentul privind serviciile de găzduire  

 

§1 Dispoziții generale.  

 

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

serviciului de găzduire (denumit în continuare: Serviciul de găzduire) de către home.pl Societate pe Acțiuni 

cu sediul la 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,(denumită în continuare: home.pl).   

2. Regulamentul este disponibil pentru consultare la sediul home.pl și pe site-ul web la adresa:  

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

§2 Termenii de utilizare a Serviciului de găzduire  

1. Serviciul de găzduire este un serviciu oferit pe cale electronică de home.pl, care include furnizarea de 

servicii contra plată Clienților de home.pl, servicii care constau în oferirea Clienților posibilității de a 

menține și de a partaja site-uri web în rețeaua publică WWW.  

2. Specificațiile Serviciului de găzduire și Lista de prețuri sunt disponibile pe site-ul home.pl la adresa 

ionos.ro  

3. Alegerea tipului de Serviciu de găzduire are loc în momentul plasării comenzii de către Client.   

4. Limitele parametrilor Serviciului de găzduire sunt definite în Specificația Serviciului de găzduire. Clientul 

este responsabil pentru respectarea continuă a limitelor menționate în fraza precedentă.  

5. În cazul în care Clientul depășește limita parametrului Serviciului de găzduire, home.pl are dreptul de 

a Limita sau de a Suspenda prestarea Serviciului de găzduire, inclusiv de a retrage toate mesaje de 

poștă electronică trimise Clientului înapoi la expeditorii acestora.  

6. Clientul este obligat să facă o copie de rezervă a Materialelor. home.pl nu are obligația de a face o copie 

de rezervă a Materialelor și nu este obligat să le restabilească în cazul pierderii acestora de către Client.   

7. home.pl oferă un timp garantat de disponibilitate a Serviciilor de găzduire în cantitatea menționată în 

Specificația Serviciilor de găzduire.   

8. Condițiile necesare pentru utilizarea Serviciului de găzduire sunt:   

a) acceptarea dispozițiilor prezentului Regulament, și   

acceptarea prevederilor Regulamentului rețelei home.pl, disponibil pe site-ul web la adresa: 
https://ionos.ro/terms-and-conditions/ și  

b) efectuarea plăților pentru Serviciul de găzduire.  

§3 Dispoziţii finale.   

https://ionos.ro/terms-and-conditions/
https://ionos.ro/terms-and-conditions/
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În domeniile, care nu intră sub incidența prezentului Regulament, se aplică Regulamentul rețelei home.pl, 
disponibil pe site la adresa: https://ionos.ro/terms-and-conditions/ 
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