Regulamentul Serviciului NORD VPN
§1

Dispoziții generale
1. Prezentul regulament (denumit în continuare: Regulament) reglementează principii de prestare a
serviciilor NORD VPN (denumite în continuare: Servicii NORD VPN) de către home.pl Spółka
Akcyjna /Societate pe Acțiuni/, cu sediul social în Szczecin la adresa: ul. Zbożowa 4, 70-653
Szczecin, înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Judecătoria Szczecin–Centrum din Szczecin, a XIII-a Secţie Comercială al Registrului Comerţului
sub numărul (J) 0000431335, REGON (Registru Operatorilor Economici) 811158242, NIP
(CIF)852210325 /Numărul de identificare fiscală/, (denumită în continuare: home.pl).
2. home.pl prestează Serviciile NORD VPN pe baza unui contract de colaborare cu Tefincom S.A.
(denumit 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 înscrise cu litera mare au semnificația conferită de Regulamentul
rețelei home.pl, disponibil pe site la adresa https://ionos.ro/terms-and-conditions (denumit în
continuare: Regulamentul rețelei home.pl), cu excepția cazului în care definițiile acestor termeni nu
au fost incluse direct în Regulament.

§2

Principii de utilizare a Serviciilor NORD VPN
1. Serviciile NORD VPN sunt serviciile prestate pe cale electronică de home.pl în colaborare cu
Producătorul, indicate în Anexa nr. 1 la Regulament disponibilă pe site-ul web la adresa
https://ionos.ro/terms-and-conditions.
2. Specificațiile Serviciilor NORD VPN și Lista de Prețuri sunt disponibile pe site-ul web la adresa
https://ionos.ro/nordvpn.
3. Alegerea tipului de Servicii NORD VPN și a parametrilor acestora descriși în Specificațiile
Serviciilor NORD VPN, inclusiv selectarea Perioadei de abonament, are loc în etapa plasării
comenzii de către Client.
4. Condițiile necesare pentru utilizarea Serviciilor NORD VPN sunt:
a) acceptarea dispozițiilor prezentului Regulament și
b) acceptarea dispozițiilor Regulamentului rețelei home.pl, în versiunea curentă și
c) acceptarea dispozițiilor contractului de licență cu Producătorul pentru utilizarea Serviciilor
NORD VPN, furnizat în timpul procesului de activare a Serviciilor NORD VPN pe site-ul
Producătorului și
d) activarea Serviciilor NORD VPN în modul descris la §3 în termen de 3 zile de la data încheierii
Contractului pentru furnizarea Serviciilor NORD VPN.
5. Domeniul de prestare a Serviciilor NORD VPN de către home.pl include punerea la dispoziția
Clientului a posibilității utilizării Serviciilor NORD VPN furnizate de Producător, în înțelegerea pct.
15 din regulamentul Rețelei home.pl, în special prin punerea la dispoziția Clientului a unui cod de
activare care să permită activarea Serviciilor NORD VPN în aplicația Producătorului după instalarea
acesteia pe dispozitivul Clientului.
6. În ceea ce privește serviciile care nu intră sub incidența alin. 5, Serviciile NORD VNP, în special –
activitățile de asistență tehnică, sunt realizate de Producător. Termenii și condițiile pentru furnizarea
Serviciilor NORD VPN de către Producător sunt stabilite în contractul de licență încheiat direct între
Client și Producător (pct. 4 lit. d) de mai jos).
7. Clientul ia la cunoștință faptul că Serviciile NORD VPN sau software-ul inclus în aceste servicii pot
fi supuse unor restricții de export sau import și / sau sancțiunilor economice sau altor reglementări
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similare (denumite în continuare „Restricții comerciale”) care reies din dispozițiile legale ale
Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii sau alte acte juridice. Determinarea dacă Serviciile
NORD VPN sau software-ul inclus în aceste servicii sunt supuse Restricțiilor comerciale și
determinarea domeniului de aplicare a acestor restricții rezultă din contractul de furnizare a
serviciilor NORDVPN încheiat între Producător și Client (pct. 5 lit.c)). Clientul este obligat să
citească Restricțiile comerciale pentru serviciile NORDVPN și să le respecte întocmai. Încălcarea de
către Client a Restricțiilor comerciale privind Serviciile NORD VPN reprezintă o încălcare gravă de
către Client a condițiilor de furnizare a Serviciilor NORDVPN și este supusă sancțiunilor prevăzute
de lege, regulamentul rețelei home.pl și în contractul de licență încheiat între Client și Producător în
conformitate cu pct. 4 lit. d).
§3

Accesul la Serviciile NORD VPN
1. După primirea de către home.pl plății datorate în urma achiziționării Serviciilor NORD VPN,
Clientul va primi printr-un mesaj e-mail codul de activare a Serviciilor NORD VPN și informațiile
necesare pentru activarea Serviciilor NORD VPN.
2. Utilizarea Serviciilor NORD VPN va avea loc în condițiile specificate în contractul de licență al
Producătorului menționate la §2 alin. 4 lit. d) de mai sus, pentru Perioada de Abonament conformă
cu tipul de Servicii NORD VPN comandat, calculată din ziua activării acestora.
3. Serviciile NORD VPN funcționează numai în cadrul sistemelor de operare conforme cu
specificațiile Producătorului corespunzătoare pentru versiunea anume a Serviciilor NORD VPN.
4. Ca urmare a actualizării și dezvoltării efectuate de către Producător, unele funcții ale Serviciilor
NORD VPN pot suferi modificări în timpul duratei Contractului de prestare a Serviciilor NORD
VPN.

§4

Garanție
Serviciile NORD VPN activate în baza contractului de prestare a Serviciilor NORD VPN de către .pl
sunt acoperite de garanția Producătorului, în condițiile prevăzute în contractul de licență al
Producătorului menționat la § 2 pct. 4 lit. d).Sub rezerva propoziției următoare, home.pl nu își asumă
răspunderea pentru defectele (funcționarea defectuoasă) Serviciilor NORD VPN, în măsura în care
acestea depășesc activitățile specificate la §2 pct. 5. Excluderea răspunderii prevăzute în propoziţia
anterioară nu se aplică Clienților care sunt consumatori în măsura în care răspunderea este
reglementată de alte dispoziții legale obligatorii.

§5

Rezilierea contractului de furnizare a Serviciilor NORD VPN de home.pl
1. Contractul de furnizare a Serviciilor NORD VPN se încheie între home.pl și Client pe o perioadă
determinată care include Perioada de Abonament indicată în Specificațiile Serviciilor NORD VPN și
plătită de Client.
2. Contractul de prestare a Serviciilor NORD VPN poate fi reziliat de către Client înainte de expirarea
Perioadei de Abonament indicate la pct. 1, numai ca urmare a unor circumstanțe, pentru care
responsabil exclusiv este home.pl. Rezilierea contractului de prestare a Serviciilor NORD VPN la
care se face referire în propoziţia anterioară, va avea loc în primul rând în conformitate cu condiţiile
specificate în contractul de licență al Producătorului menționate la § 2 pct. 4 lit. d), iar în ceea ce
privește aspectele nereglementate, se vor aplica prevederile Regulamentului rețelei home.pl.
3. Pentru rezilierea de către Client a contractului de prestare a Serviciilor NORD VPN nu se aplică
prevederile Regulamentului rețelei home.pl, disponibil pe site-ul web la adresa
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https://ionos.ro/terms-and-conditions, care prevăd posibilitatea rezilierii de către Client contractul
încheiat cu home.pl din alte motive decât cele indicate la pct. 2 de mai sus, cu excepția clauzei care
prevede retragerea Clientului din 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

Dispoziții finale
1. În probleme 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).
2. home.pl își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum și de a-l înlocui cu un Regulament
nou. Modificarea Regulamentului sau Regulamentul nou vor fi implementate conform prevederilor
Regulamentului rețelei home.pl privind modificarea/implementarea unui regulament nou al rețelei
home.pl.
3. home.pl își rezervă dreptul de a modifica Anexa nr. 1 la Regulament prin modificarea tipurilor și
caracteristicilor Serviciilor NORD VPN (extindere și limitare, adăugarea altora noi). O astfel de
modificare nu constituie o modificare a Regulamentului în înțelegerea legii și a Regulamentului
rețelei home.pl. O astfel de modificare nu influențează utilizarea Serviciilor NORD VPN pe baza
contractelor încheiate înainte de introducerea acestei modificării pentru furnizarea de către home.pl
Serviciilor NORD VPN.
4. Prezenta versiune a Regulamentului intră în vigoare la data publicării pe site-ul web:
https://ionos.ro/terms-and-conditions și se aplică numai contractelor încheiate sau prelungite
(reînnoite) după data intrării acestuia în vigoare.
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