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Regulamentul de servicii Sitelock 

 

§ 1 Dispoziții generale 

 

1. Aceste regulamente (denumite în continuare "regulamentele") reglementează principiile 

furnizării unui serviciu SiteLock (în continuare: serviciul SiteLock) de home.pl Spółka Akcyjna 

cu sediul social în Szczecin, la ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, înregistrată în registru 

antreprenorii Registrului Național al Curții de Justiție de la Judecătoria Sectorului Szczecin - 

Centrul din Szczecin, divizia comercială a 13-a din Registrul Național al Curții de Conturi din 

cadrul numărul 0000431335, REGON 811158242, NIP 852210325 (denumit în continuare 

home.pl). 

2. home.pl furnizează serviciul SiteLock, în baza unui acord de colaborare cu SiteLock, LLC, 

înregistrată în Arizona, cu sediul în orașul 8800 E. Chaparral Road, STE 300 Scottsdale, AZ 

85250 (denumit în continuare: Partener).  

3. Regulamentul este disponibil pentru inspecție la home.pl și pe site-ul web 

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

 

§2 Regulile de utilizare a serviciului SiteLock 

 

1. Serviciul SiteLock este un serviciu furnizat electronic de home.pl în colaborare cu Un 

partener, constând în furnizarea de instrumente pentru gestionarea securității site-uri care 

le permit să fie protejate în mod activ împotriva atacurilor dăunătoare software (malware), 

acces neautorizat și alte amenințări cauzate de activitățile hackerilor. 

2. Specificațiile serviciului SiteLock și a listei de prețuri sunt disponibile pe site-ul 

https://ionos.ro. 

3. Selectarea pachetului Service SiteLock dintre cele descrise în Specificația de Service SiteLock, 

apare la etapa de plasare a unei comenzi de către client pe site-ul https://ionos.ro. 

4. O condiție prealabilă pentru utilizarea Serviciului SiteLock este: 

(a) acceptarea dispozițiilor prezentului regulament; 

b) acceptați prevederile regulamentului home.pl, disponibile pe site-ul web 

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

c) acceptarea prevederilor Regulamentului Partenerilor, disponibile pe site-ul 

Partenerului https://www.sitelock.com/terms.php și 

d) conectați-vă la site-ul web al site-ului sitelock.com folosind o parolă și conectați-vă 

primite de la home.pl la adresa de e-mail furnizată în panoul clientului, precum și pentru 

furnizarea acestora datele solicitate de Partener în conformitate cu domeniul de aplicare 

al formularului, disponibil la Site-ul partenerului sitelock.com. 
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§3 Acces la serviciul SiteLock 

 

După ce home.pl primește plata pentru serviciul SiteLock, clientul va primi de la home.pl 

prin e-mail, la adresa de e-mail furnizată în informațiile despre panoul clientului 

necesare pentru a vă conecta la site-ul web al site-ului sitelock.com pentru utilizare 

de la SiteLock. 

 

§ 4 Încetarea contractului de service SiteLock 

 

1. Contractul de servicii SiteLock se încheie pentru o anumită perioadă de timp Perioada de 

abonare aleasă în etapa de plasare a comenzii de către client pagina de pornire 

https://ionos.ro.  

2. Contractul de servicii SiteLock poate fi reziliat de Client înainte expirarea perioadei 

menționate la punctul 1 de mai sus, numai din motive care pot fi atribuite numai de la 

home.pl, adică în caz de neexecutare sau de performanță necorespunzătoare a 

Serviciului SiteLock. Contractul de servicii SiteLock nu poate fi reziliat pentru a rezilia 

contractu aplică prevederile reglementărilor home.pl privind rețeaua, care prevăd 

posibilitatea unei soluții de către Client, a contractului încheiat cu home.pl în modul de 

notificare, cu excepția abonamentului oferind posibilitatea de a rezilia contractul 

încheiat cu home.pl în cadrul evenimentului modificări ale acestor regulamente sau 

regulamentelor rețelei home.pl. 

 

§ 5 Dispoziții finale. 

 

În domeniile care nu sunt reglementate de prezentul regulament, se aplică următoarele: 

 

a) Reglementările rețelei Home.pl, disponibile la adresa https://ionos.ro/terms-and-conditions/, 

b) Regulamentele partenerilor, disponibile pe site-ul site-ului Sitelock.com. 


