Regulamentul Serviciului Website Builder + Activare SSL
§1 Dispoziții generale

1. Prezentul Regulament reglementează termenii de prestare a serviciului Website Builder Start
+ Activare SSL (denumit în continuare: Serviciul Creatorului) de către 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 852210325 (denumit în continuare: home.pl).
Regulamentul este disponibil pentru consultare pe site-ul web https://ionos.ro/termsand-conditions/

§2 Termenii de utilizare a Serviciului Creatorului

1. Serviciul Creatorului este un serviciu prestat pe cale electronică de către Operator, care constă
în punerea la dispoziția Clientului a aplicației Creator pentru crearea și publicarea de pagini Web.

2. Specificațiile Serviciului Creatorului și Lista de prețuri sunt disponibile pe site-ul http://home.pl.
3. Serviciul Creatorului este furnizat ca parte a pachetelor indicate în Specificațiile Serviciului
Creatorului.

4. Alegerea tipului pachetului de Servicii ale Creatorului are loc în momentul plasării comenzii de
către Client.

5. Condițiile necesare pentru utilizarea Serviciului Creatorului sunt:
a) acceptarea dispozițiilor prezentului Regulament, și
b) acceptarea dispozițiilor Regulamentului rețelei home.pl.
6. Operatorul își rezervă dreptul de a actualiza aplicația Creatorului la o versiune mai nouă pusă la
dispoziție de producătorul aplicației Creatorului.

7. În cadrul utilizării Serviciului Creatorului, Clientul este autorizat să creeze cu ajutorul aplicației
Creatorului un singur site web și să-l publice numai pe site-ul Operatorului ca parte a serviciului
de găzduire furnizat Clientului de către Operator.
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8. Volumul unui site creat cu ajutorul aplicației Creatorului depinde de dimensiunea spațiului de disc
pus la dispoziția Clientului de către Operator pe site-ul Operatorului ca parte a erviciului de
găzduire furnizat Clientului de Operator.

9. În cadrul utilizării Serviciului Creatorului, Clientul este autorizat să efectueze prin modificări ale
site-ul web creat cu ajutorul aplicației Creatorul Modificarea site-ului web este posibilă numai în
măsura în care acest lucru este funcționalitatea aplicației Creatorului. În cazul introducerii de
modificări pe site-ul web creat cu ajutorul aplicației Creatorului, funcționalitatea aplicației
Creatorului nu permite revenirea la versiunea / structura W

10. W În cadrul utilizării Serviciului Creatorului, Clientul nu are dreptul să copieze pagina web creată
cu ajutorul aplicației Creatorului pentru publicarea pe site-urilede altor entități Operatoî
cadrulserviciuluide găz pr de acesteapentr Client.
§ 3 Dispoziţii finale

11. În domeniile, care nu intră sub incidența prezentului Regulament, se aplică Regulamentul rețelei
home.pl, disponibil pe si e-ul https://ionos.ro/terms-andconditions/.
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