Regulamentul furnizării serviciului: „Serviciul de creare a site-urilor web în creatorul IONOS”
§1. Dispoziții generale.
1. Prezentul Regulament (denumit în continuare: Regulament) reglementează termenii de
furnizare a serviciului: „Serviciul de creare a site-urilor web în creatorul IONOS” (denumit în
continuare: Serviciu) de către IONOS.ro Spółka Akcyjna (Societate pe acțiuni) cu sediul social
în Szczecin la adresa ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, înregistrată în Registrul Antreprenorilor
al Registrului Național al Instanțelor de către Tribunalul Raional Szczecin - Centrum din
Szczecin, a XIII-a Divizie comercială a Registrului Național al Instanțelor cu numărul
0000431335, REGON 811158242, NIP 852210325 (CIF), (denumită în continuare: IONOS.ro).
2. Regulamentul este disponibil pentru consultare pe site-ul IONOS.ro la adresa
https://ionos.ro/terms-and-conditions/.
§ 2. Încheierea contractului de furnizare a Serviciului.
1. Condițiile necesare pentru utilizarea Serviciului sunt următoarele:
a. comandarea Serviciului pe site-ul web IONOS.ro sau în modul indicat de consultantul
IONOS.ro în timpul conversației telefonice și
b. acceptarea Regulamentului rețelei IONOS.ro și
c. acceptarea prezentului Regulament și îndeplinirea celorlalte condiții specificate în
regulamentele menționate la lit. b)-c) și
d. stabilirea, în timpul conversației telefonice cu consultantul IONOS.ro, a specificației inițiale
pentru site-ului web acoperit de Serviciu și
e. aprobarea acesteia de către Client în modul indicat de consultantul IONOS.ro în timpul
convorbirii telefonice și
f. stabilirea, în timpul conversației telefonice cu consultantul IONOS.ro, a calendarului
lucrărilor necesare pentru efectuarea Serviciului, inclusiv descrierea și datele etapelor
individuale de lucru și aprobarea acestuia de către Client în modul indicat de consultantul
IONOS.ro în timpul convorbirii telefonice și
g. stabilirea, în timpul conversației telefonice cu consultantul IONOS.ro, a catalogului de
activități pe care Clientul ar trebui să le efectueze pentru prestarea Serviciul și aprobarea
acestuia de către Client în modul indicat de consultantul IONOS.ro în timpul convorbirii
telefonice și
h. achitarea prețului Serviciului prin intermediul site-ului web IONOS.ro sau în modul indicat de
consultantul IONOS.ro în timpul convorbirii telefonice.
2. Contractul pentru furnizarea Serviciului este încheiat în momentul îndeplinirii tuturor condițiilor
specificate la punctul 1 de mai sus.
§ 3. Condițiile efectuării Serviciului.
1. Serviciul este efectuat în cadrul etapelor descrise în calendarul lucrărilor, menționat în § 2 pct. 1
lit. f) de mai sus.
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2. După finalizarea unei etape de lucru, aceasta este predată în modul descris în pct. 2 - 8 de mai
jos,
3. După finalizarea unei etape de lucru, Clientul va primi rezultatele etapei de lucru la adresa de email furnizată în timpul comandării Serviciului.
4. Sub rezerva punctului 5 de mai jos, după primirea mesajului de e-mail indicat la punctul 3 de
mai sus, Clientul acceptă rezultatele etapei de lucru prin trimiterea unui mesaj electronic de
răspuns cu mențiunea „Nu am comentarii”.
5. Rezultatele etapei de lucru se consideră acceptate și în cazurile în care Clientul:
a. care este Consumator, nu prezintă observații în decurs de 14 zile de la data primirii
mesajului e-mail indicat la pct. 3 de mai sus și
b. care este Întreprinzător, nu prezintă observații în decurs de 7 zile de la data primirii
mesajului e-mail indicat la pct. 3 de mai sus.
6. După primirea mesajului de e-mail indicat la punctul 3 de mai sus, Clientul:
a. care este Consumator, are dreptul de a trimite prin mesaj electronic observații cu privire
la rezultatele primite ale etapei de lucru în termen de 14 zile de la primirea mesajului email indicat la punctul 3 de mai sus și
b. care este Întreprinzător, are dreptul de a trimite prin mesaj electronic observații cu
privire la rezultatele primite ale etapei de lucru în termen de 7 zile de la primirea
mesajului e-mail indicat la punctul 3 de mai sus.
7. După acceptarea etapei lucrării, IONOS.ro continuă cu efectuarea următoarei etape a lucrărilor.
8. În cazul prezentării de observații cu privire la rezultatele unei etape de lucru în modul și în
termenul descris la punctul 6 de mai sus, consultantul IONOS.ro va contacta Clientul fără
întârziere, cel târziu în termen de 3 zile lucrătoare, pentru a discuta în detaliu modul de
introducere a modificărilor care să includă observațiile Clientului și termenul limită pentru
efectuarea acestor modificări. Condiția necesară pentru introducerea modificărilor convenite
este acceptarea de către Client a sumarului dispozițiilor descrise în propoziția anterioară, în
modul indicat de consultantul IONOS.ro.
9. Rezultatele corectate ale lucrărilor vor fi supuse acceptării conform procedurii de la punctele 2 8 de mai sus, cu condiția ca Clientul să aibă dreptul să trimită trei comentarii la un rezultat al
aceleiași etape de lucru. Restricția de a trimite comentarii la un rezultat al aceleiași etape de
lucru nu se aplică comentariilor privind defectele legale sau fizice (rezultatul obținut nu are
caracteristicile / proprietățile stabilite cu Clientul în modul descris în § 2 pct. 1 lit. f), pct. 8 de
mai sus, ceea ce duce la o scădere a valorii sau a utilizabilității sale, ținând cont de scopul și
funcția acestuia) și exercitării drepturilor de către Client, în conformitate cu dispozițiile legale în
vigoare.
§ 4. Obligațiile Clientului.
1. Clientul este obligat să efectueze acțiunile necesare pentru efectuarea Serviciului într-un mod
care să permită executarea corespunzătoare și în timp util a lucrărilor individuale de către
IONOS.ro în cadrul Serviciului. În cazul în care unele lucrări sau etape de lucru nu vor putea fi
efectuate de către IONOS.ro din cauza neîndeplinirii acțiunilor necesare realizării lucrărilor /
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2.

3.

4.

5.

etapelor lucrării – termenul convenit între Client și IONOS.ro pentru efectuarea în cadrul
Serviciului a lucrărilor sau etapelor date va fi întrerupt și se va calcula din nou din ziua efectuării
de către Client a acțiunilor necesare pentru realizarea lucrărilor.
În cazul în care, în cadrul etapelor necesare realizării Serviciului, Clientul este obligat să
furnizeze IONOS.ro materiale care fac obiectul unei protecții prevăzute în reglementările privind
drepturile de autor sau proprietatea intelectuală – furnizarea acestor materiale către IONOS.ro
este echivalentă cu:
a. depunerea de către Client a unei declarații conform căreia, pentru materialele transmise
către IONOS.ro, acesta deține drepturile de proprietate, drepturile personale de autor,
licențele, drepturile de proprietate intelectuală, în măsura necesară utilizării acestora în
cadrul Serviciului și că aceste drepturi nu sunt grevate de drepturile persoanelor terțe și
utilizarea acestora pentru efectuarea Serviciului nu necesită nicio permisiune de la
persoane terțe și nu încalcă drepturile persoanelor terțe,
b. angajamentul Clientului de a rambursa IONOS.ro toate cheltuielile și/sau de a acoperi
toate daunele suferite de IONOS.ro în legătură cu faptul că declarația Clientului descrisă
la lit. a. de mai sus, s-a dovedit a fi falsă chiar și parțial. În primul rând, Clientul va fi
obligat să ia toate măsurile și să depună toate eforturile pentru a elibera IONOS.ro de
revendicările formulate împotriva IONOS.ro în legătură cu declarațiile sale neadevărate
și să ducă la retragerea acestora sau la aderarea Clientului în locul sau alături de
IONOS.ro în cadrul litigiului în curs de desfășurare, cu condiția ca oricare dintre aceste
circumstanțe să fie legal admisă.
În cazul în care, ca parte a etapelor necesare pentru efectuarea Serviciului, Clientul este obligat
să furnizeze IONOS.ro materiale (fotografii, grafică etc.) și nu îndeplinește această obligație în
termenul convenit cu IONOS.ro, IONOS.ro, după chemarea prealabilă a Clientului la livrarea
materialelor într-o perioadă de cel puțin 3 zile lucrătoare, are dreptul să obțină materiale
adecvate pentru efectuarea Serviciul pe cheltuiala și riscul Clientului și să le utilizeze în cadrul
efectuării Serviciului.
În cazul descris la pct. 3 de mai sus, obținerea și utilizarea materialelor nu necesită
consimțământul Clientului, iar Clientul nu este îndreptățit să prezinte observații (§ 2 pct. 6 de
mai sus) referitoare la faptul că materialele, care au fost folosite pentru efectuarea lucrărilor
sau etapelor lucrărilor, nu au fost transmise către IONOS.ro de Client sau nu au fost acceptate
de acesta.
Limitările referitoare la efectuarea de observații (§ 2 punctul 4 de mai sus), menționate la
punctul 4 de mai sus, nu se aplică atunci când alegerea materialelor de către IONOS.ro a dus la
un defect fizic, adică rezultatul obținut nu are caracteristicile/proprietățile convenite cu Clientul
în modul descris în § 2 pct. 1 lit. f., pct. 8 de mai sus, ceea ce duce la scăderea valorii sau a
utilității sale, având în vedere scopul și funcția sa.
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§5 Licențe.
1. La recepționarea, în conformitate cu § 3, a tuturor etapelor lucrărilor efectuate în cadrul
Serviciului – IONOS.ro îi acordă Clientului o licență nelimitată în timp și teritorial pentru
utilizarea rezultatelor acestor lucrări (site-ul web cu sistemul CMS) în ceea ce privește:
a. publicarea în rețele publice precum Internetul și punerea acestora la dispoziția
utilizatorilor acestor rețele,
b. acordarea de licențe pentru utilizarea în sfera de aplicare descrisă la acest punct,
c. acordarea de licențe pentru utilizarea versiunilor modificate în sfera de aplicare descrisă
la acest punct,
d. studii, în special traduceri, prelucrări, adaptări și efectuarea oricăror modificări, precum
și permiterea efectuării oricăror modificări de către terți și utilizarea în sfera de aplicare
descrisă la acest punct a modificărilor astfel create.
2. Acordarea licenței descrise la punctul 1 de mai sus va fi inclusă în prețul plătit de Client pentru
Serviciul menționat la § 2 pct. 1 lit. i. de mai sus.
§ 6 Dispoziții finale.
În aspectele care nu fac obiectul prezentului Regulament se aplică prevederile Regulamentului
rețelei IONOS.ro, disponibil la adresa https://ionos.ro/terms-and-conditions/
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