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Regulamentul Norton Security Online. 

§1Dispoziții generale 

1. Prezentul Regulament reglementează termenii de prestare a serviciilor Norton Security Online 

(denumite în continuare: Servicii Norton Security Online) de către home.pl Societate pe Acțiuni cu 

sediul social 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, cu capital social în valoare de 1 233 400,00 PLN plătit integral (denumită 

în continuare: home.pl).  

2. Producătorul Programelor utilizate în cadrul Serviciului Norton Online Security este Symantec 

Corporation cu sediul la Mountain View, California, SUA (denumită în continuare: Producător). 

Regulamentul este disponibil pentru consultare pe site la adresa: https://ionos.ro/terms-and-conditions/. 

 

§2  

Condiții de utilizare a Serviciilor Norton Security Online. 

1. Serviciile Norton Security Online sunt serviciile prestate electronic de către home.pl în colaborare 
cu Partenerul, indicate în Anexa nr. 1 la Regulament, disponibilă pe site-ul web la adresa 
https://ionos.ro/terms-and-conditions/.  

 

2. Specificațiile Serviciilor Norton Security Online și Lista de prețuri sunt disponibile pe site-ul web la 
adresa https://ionos.ro/terms-and-conditions/ 
 

3. Selectarea tipului de Servicii Norton Security Online dintre cele descrise în Anexa nr. 1 la 
Regulament și a parametrilor descriși în Specificațiile Serviciilor Norton Security Online, inclusiv 
selectarea Perioadei de abonare, are loc în etapa de plasare a comenzii de către Client. 
 

4. Condițiile necesare pentru utilizarea Serviciilor Norton Security Online sunt: 
a) posedarea domiciliului sau a sediului social pe teritoriul Republicii Polone, 

b) acceptarea dispozițiilor prezentului Regulament, și 

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

c) acceptarea prevederilor licenței Producătorului pentru Programele necesare pentru utilizarea 

serviciilor Norton Security Online, disponibile pe site la adresa: 

https://www.symantec.com/content/en/uk/home_homeoffice/media/eula/NS_2.0_%20EULA_

IE.pdf, și 

d) activarea Programelor în modul descris la § 3. 

§3Accesul la Programe 

1. După primirea de către home.pl a plăților datorate pentru Serviciile Norton Security Online, Clientul 

va primi într-un mesaj e-mail codul de activare a Programului și informațiile necesare pentru 

activarea Programului  și obținerea licenței pentru Programul necesar în scopul utilizării Serviciilor 

Norton Security Online. 
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2. Descărcarea Programului se va desfășura pe baza licenței pentru Perioada de Abonare 

corespunzătoare tipului de Serviciu Norton Security Online comandat.  Perioada de Abonare la 

Serviciul Norton Security Online începe din ziua, în care a fost trimis Clientului mesajul e-mail descris 

la pct. 1 de mai sus. Descărcarea Programelor și utilizarea Programelor va fi posibilă numai în 

Perioada de Abonare la Serviciul Norton Security Online. 

3. Programele funcționează numai ca parte a sistemelor de operare compatibile cu documentația 

Producătorului, corespunzătoare pentru versiunile date ale Programelor. 

§4Garanţie 

Programele necesare pentru utilizarea Serviciilor Norton Security Online activate ca parte a contractului de 
prestare de către home.pl a Serviciilor Norton Security Online sunt acoperite de garanția Producătorului, în 
condițiile stabilite în licența Producătorului menționată la § 2 pct. 4 lit. d. 
 

§5Rezilierea contractului de prestare de către home.pl a Serviciilor Norton Security Online. 

1. Contractul de prestare a Serviciilor Norton Security Online este încheiat între home.pl și Client pentru 

o perioadă definită, care acoperă Perioada de Abonare indicată în Specificațiile Serviciului Norton 

Security Online comandat și plătit de client. 

2. Contractul de prestare a Serviciului Norton Security Online poate fi reziliat înainte de sfârșitul 

Perioadei de Abonare la Serviciul Norton Security Online, indicate la pct. 1, de către Client sau de 

succesorii săi legali, care au devenit parte la contractul de furnizare a Serviciului Norton Security 

Online în urma unei succesiuni universale sau singulare, numai ca urmare a unor circumstanțe, 

pentru care home.pl este responsabil exclusiv, inclusiv în cazul eșuării home.pl de a furniza accesul 

la Serviciul Norton Security Online la nivelul declarat în contractul SLA. Rezilierea contractului de 

furnizare a Serviciului Norton Security Online, la care se face referire în fraza precedentă, va avea loc 

în primul rând în conformitate cu termenii specificați în licența Producătorului, menționată 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://beta.home.pl/regulaminy.  

3. Pentru rezilierea contractului de furnizare a Serviciului Norton Security Online de către Client sau de 

succesorii săi legali, care au devenit parte la contractul de furnizare a Serviciului Norton Security 

Online ca urmare a unei succesiuni universale sau singulare, nu se aplică prevederile Regulamentului 

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

prevede posibilitatea rezilierii de către Client a contractului încheiat cu home.pl din alte motive decât 

cele indicate la pct. 2 de mai sus, cu excepția clauzei, care prevede rezilierea de către Client a 

contractului 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/ 

reglementări. 

§6Dispoziţii finale 

1. 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 licența 

Producătorului menționată la § 2 pct. 4 lit. d. 
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2. își rezervă dreptul de a modifica Anexa nr. 1 la Regulament prin modificarea tipurilor și 

caracteristicilor Serviciilor Norton Security Online (extindere și limitare, adăugarea de noi servicii). O 

astfel de modificare nu constituie o modificare a Regulamentului în înțelegerea prevederilor legale și 

a Regulamentului rețelei home.pl. O astfel de modificare nu afectează utilizarea Serviciilor Norton 

Security Online pe baza contractelor, încheiate înainte de introducere, pentru furnizarea de către 

home.pl a Serviciilor Norton Security Online. 
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