Termenii și condițiile Promoției„Sitebuilder”
1. Definiții:
1) Serviciul acoperit de promoție – acesta este Serviciul Home.pl indicat în Termenii
Promoției , care a fost achiziționat de la Home.pl pentru Perioada de Abonament
specificată în Termenii Promoției ca parte a promoției, adică la prețul promoțional
indicat în Termenii Promoției.
2) Limita Numărului de Servicii Acoperite de Promoție - numărul de Servicii Acoperite de
Promoție care pot fi achiziționate de un Participant la Promoție în numele său și în
beneficiul său la Home.pl, ca parte a unei anumite promoții, indiferent de metoda de
Achiziționare a Serviciului Acoperit de Promoție (de exemplu, prin telefon, prin
internet ) și indiferent dacă Achiziționarea Serviciului Promoțional a fost făcută prin
unul sau mai multe conturi (Cont de Client) create de acest Participant la Promoție sau
pentru acest Participant la promoție. Cu excepția cazului în care alte prevederi ale
acestor Termeni și Condiții ale Promoției prevăd altfel, Limita Numărului de Servicii
Promoționale include Serviciile Acoperite de Promoție, precum și alte Servicii care
aparțin aceluiași Grup de Servicii Home.pl ca și Serviciul Promoțional, achiziționate de
Participantul la Promoție ca parte a altor promoții organizate de Home.pl în perioada
începând cu 26 mai 2018 (Limita Globală).
3) Întreprinzător - o persoană fizică, o persoană juridică și o unitate organizațională fără
personalitate juridică, căreia un act separat îi acordă capacitate juridică, care desfășoară
activității economice sau profesionale în nume propriu.
4) Consumator– o persoană fizică care utilizează Serviciul home.pl pe baza unui Contract
încheiat cu Home.pl în scopuri care nu au legătură directă cu activitatea sa economică
sau profesională.
5) Întreprinzător cu drepturi de Consumator - Un întreprinzător care este persoană fizică,
care după data intrării în vigoare a art. 1 și art. 55 din Legea de 31 iulie 2019 de
modificare a anumitor acte pentru a reduce povara normativă, încheie un Contract direct
legat de activitatea sa economică, atunci când din conținutul Contractului reiese că
acesta nu are un caracter profesional pentru întreprinzător, lucru care rezultă, mai ales,
din obiectul activității economice desfășurate, pus la dispoziție pe baza prevederilor
privind Registrul Central de Evidență și Informații despre Activitatea Economică.
6) Client sau Abonat - o persoană fizică, persoană juridică sau o unitate organizațională
fără personalitate juridică, căreia legea îi acordă capacitate juridică, care utilizează un
Serviciu Home.pl în temeiul unui Contract sau care intenționează să utilizeze un

Serviciu Home.pl în temeiul unui Contract. Clientul poate avea statut de Consumator,
Întreprinzător, Întreprinzător cu drepturi de consumator.
7) Participant la promoție - în sensul Regulamentului, acesta este Clientul care a îndeplinit
toate condițiile descrise în Regulament și în Termenii și Condițiile Promoției și a
Achiziționat de la home.pl un Serviciu Acoperit de Promoție.
8) Regulamentul Serviciului Acoperit de Promoție – acesta este regulamentul privind
termenii și condițiile de utilizare a Serviciului Acoperit de Promoție (altele decât
prezentul

Regulament),

disponibil

sau

indicat

pe

site-ul

web

la

adresa

https://ionos.ro/terms-and-conditions/
9) Înregistrarea Serviciului – efectuarea primei achiziții a unui anumit Serviciu Home.pl
pentru prima Perioadă de abonament.
10) Reînnoirea serviciului – efectuarea unei alte achiziții a unui anumit Serviciu Home.pl
imediat după expirarea Perioadei de Abonament anterioare pentru următoarea Perioadă
de Abonament.
11) Grupă de Servicii – Servicii home.pl legate între ele printr-un subiect similar sau identic
al prestației oferite Specificarea Grupelor de Servicii împreună cu indicarea Serviciilor
incluse într-o anumită Grupă de Servicii, este inclusă în Lista de Prețuri.

Dacă în conținutul prezenților Termeni și Condiții ale Promoției, au fost incluși alți termeni
decât cei menționați mai sus, scriși cu majusculă, acestor termeni ar trebui să li se dea
semnificația specificată în Regulamentul pentru furnizarea serviciilor Home.pl disponibil la
adresa de internet: https://ionos.ro/terms-and-conditions/
2. Definirea Serviciilor/Serviciului Acoperit de Promoție:

Grupa de Servicii
Home.pl din care
face parte
Serviciul Acoperit
de Promoție

Serviciul Acoperit de
Promoție (denumirea
Serviciului Acoperit de
Promoție conform Listei de
Prețuri)

Perioada de
Abonament a
Serviciului
Acoperit de

Preț
Promoțional

Promoție

Sitebuilder

Website Builder Start +
Activare SSL
Website Builder
Business + Activare SSL
Website Builder
Professional + Activare
SSL

1 an

5,5

1 an

9,5

1 an

17,5

3. Descrierea Limitei Numărului de Servicii Acoperite de Promoție:

Nu se aplică
4. Durata promoției:
de la 01.01.2021 până la 30.06.2021
5. Regulamentele care conțin termenii și condițiile Promoției și de Utilizare a Serviciului
Acoperit de Promoție
a.

Regulamentul de furnizare a serviciilor Home.pl, disponibil la adresa de internet:

https://ionos.ro/terms-and-conditions/, denumit Regulamentul de furnizare a serviciilor
Home.pl și
b.

Regulamentele Serviciilor individuale Acoperite de Promoție (aplicabile după

caz tipului de Servicii Acoperite de Promoție achiziționate de Client):
1) Regulamentul Serviciului de Hosting și serviciului de Poștă E-mail disponibil la
adresa:

https://termeni.ionos.ro/IonosRegulamentul_privind_serviciile_de_gazduire.pdf(Regulamentul Serviciului
Acoperit de Promoție).
2) Regulamentul

serviciului

Hosting

WordPress

disponibil

la

adresa:https://termeni.ionos.ro/regulamentul-de-servicii-wordpress-hosting20200114.pdf (Regulamentul Serviciului Acoperit de Promoție).
3) Regulamentul

Serviciului

Certificat

SSL

disponibil

la

adresa:

https://termeni.ionos.ro/Ionos-Regulamentul_Servi_iului_Certificat_SSL.pdf
(Regulamentul Serviciului Acoperit de Promoție).
4) Regulamentul

Serviciului

PrestaHosting

disponibil

la

adresa:

https://termeni.ionos.ro/regulamentul-de-servicii-prestahosting20200114.pdf(Regulamentul Serviciului Acoperit de Promoție).
6.

Clienții cărora li se adresează promoția:
-

7.

Toți Clienții

Valoarea sau modul de calculare a penalităților contractuale indicate la pct. 67 din
Regulamentul rețelei Home.pl https://termeni.ionos.ro/regulamentul-retelei-home-pl-ionosro-20210104.pdf:
Penalizarea contractuală reprezintă diferența dintre prețul promoțional brut al Serviciului
Acoperit de Promoție stabilit în tabelul de la punctul 2 de mai sus și prețul brut standard al
Serviciului Acoperit de Promoție stabilit în tabelul menționat mai sus.

8.

Metoda de efectuarea plății pentru Achiziționarea Serviciului Acoperit de Promoție:
a)

9.

plata în avans a întregului preț promoțional indicat în tabelul de la pct. 2 de mai sus.

Alte condiții:

- în cadrul promoției, se poate efectua numai Înregistrarea Serviciilor Acoperite de
Promoție.

