Regulamentul Serviciului Prestahosting
§ 1 Dispoziții generale
1. Prezentul Regulament reglementează condițiile de furnizare a serviciului Prestahosting
(denumit în continuare: Serviciul Prestahosting) 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. Regulamentul este disponibil pentru consultare pe site-ul https://ionos.ro/.
§ 2 Principiile de utilizare a Serviciului Prestahosting
1. Serviciul Prestahosting este un serviciu prestat pe cale electronică de către home.pl care
constă în furnizarea serviciului de găzduire web (punerea la dispoziția Clientului de către
home.pl, contra unei plăți, a serviciilor care permit menținerea și accesul la site-uri web în
rețeaua publică WWW) împreună cu instalarea automată a aplicației PrestaShop care permite
Clientului deţinerea unui magazin online.
2. Specificațiile Serviciului Prestahosting și pachetele în cadrul cărora este prestat sunt
disponibile pe site-ul web la adresa: https://ionos.ro/prestahosting.
3. Lista de prețuri este disponibilă pe site-ul web home.pl la adresa: https://ionos.ro.
4. Selectarea tipului de pachet pentru Serviciul Prestahosting dintre cele descrise la punctul 2 de
mai sus, va avea loc în etapa depunerii comenzii de către Client.
5. Condițiile necesare pentru utilizarea Serviciului Prestahosting sunt următoarele:
a. acceptarea prevederilor prezentului Regulament, și
b. acceptarea prevederilor Regulamentului rețelei home.pl, și
c. acceptarea prevederilor licenței, accesibile pe site-ul web la adresa
https://opensource.org/licenses/OSL-3.0, și
d. îndeplinirea altor condiții indicate în regulamentele menționate la
lit. a)-b) de mai sus și în licența menționată la lit. c) de mai sus, și
e. achitarea plăților pentru Serviciul Prestahosting.
6. În cadrul Serviciului Prestahosting, Clientul dobândește acces la elementele necesare pentru
administrarea bazelor de date și a conținutului serverului FTP. Clientul efectuează activităţile
descrise în fraza precedentă pe cont propriu, fără participarea home.pl, și este responsabil
pentru efectuarea acestora.
7. În timpul instalării aplicației PrestaShop, Clientului i se pot pune la dispoziție informații despre
extensii suplimentare gratuite (așa-numitele plugins) care măresc funcționalitatea aplicației
PrestaShop.
8. Serviciul Prestahosting nu include actualizarea aplicațiilor PrestaShop instalate în cadrul
Serviciului Utilizatorului, de aceea, utilizând Serviciul Prestahosting, Clientul are obligația de a
actualiza pe cont propriu fiecare aplicație PrestaShop instalată, în panoul fiecăreia dintre
aplicații.
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9. Serviciul Prestahosting nu include suportul tehnic home.pl pentru instalarea extensiilor
indicate la punctul 7 de mai sus. Serviciul Prestahosting nu include nici actualizările indicate la
punctul 8 de mai sus. Prin urmare, Clientul are obligația de a instala și actualiza extensiile
indicate la pct. 7 și 8 de mai sus pe cont propriu.
§ 3 Dispoziții finale
În problemele 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 licența
menționată la § 2 pct. 5 lit. c.
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