
 

Denumire: home.pl S.A, Adresa: Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Polonia 
NIP: 8522103252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 

Regulamentul Serviciului Hosting WordPress 
 

§ 1 Dispoziții generale 
 

1. Prezentul regulament reglementează termenii și condițiile de furnizare a serviciului Hosting 
WordPress (denumit în continuare: Serviciul Hosting WordPress) de către home.pl 
SpółkaAkcyjna /Societate pe Acțiuni/, cu sediul social în Szczecin la adresa: ul. Zbożowa 4, 70-
653 Szczecin, înscrisă în registrul î 

2. 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). 

3. Regulamentul este disponibil pentru consultare pe site-ul https://ionos.ro/. 
 

§ 2 Condițiile de utilizare a Serviciului Hosting WordPress 
 

1. Serviciul Hosting WordPress este un serviciu prestat pe cale electronică de către home.pl care 
constă în furnizare a 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 WordPress care permite 
Clientului rularea, de exemplu, a unui site web, blog, galerie etc. 

2. Specificațiile Serviciului Hosting WordPress și Lista de Prețuri sunt disponibile pe site-ul 
ionos.ro la adresa: https://ionos.ro/ 

3.  Serviciul Hosting WordPress este prestat în cadrul unuia dintre pachetele enumerate mai jos: 
a. Hosting WordPress Start 
b. Hosting WordPress Professional 
c. Hosting WordPress Premium 

4. Selectarea tipului de pachet pentru Serviciul Hosting WordPress din lista descrisă la punctul 3 
de mai sus, va avea loc în etapa depunerii comenzii de către Client. 

5. Condițiile necesare pentru utilizarea Serviciului Hosting WordPress 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 http://wordpress.org. 

6. În cadrul Serviciului HostingWordpress, Clientul dobândește accesul 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 efectuare a acestora. 

7. În timpul instalării aplicației WordPress, Clientului i se pot pune la dispoziție informații în ceea 
ce privește programele suplimentare de completare (așa-numitele plugins) care măresc 
funcționalitatea aplicației WordPress. 

8. Serviciul Hosting WordPress nu include actualizarea aplicațiilor WordPress instalate în cadrul 
Serviciului Utilizatorului, de aceea, utilizând Serviciul Hosting WordPress, Clientul are obligația 
de a actualiza pe cont propriu fiecare aplicație WordPress instalată, în panoul fiecăreia dintre 
aplicații. 

http://wordpress.org/
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9. Serviciul Hosting WordPress nu include suportul tehnic home.pl pentru instalarea extensiilor 
indicate la punctul 7 de mai sus. Serviciul Hosting WordPress nu include, de asemenea, 
actualizările indicate la punctul 8 de mai sus. Prin urmare, Clientul are obligația de a le instala 
și actualiza pe cont extensiile indicate la punctele 7 și 8 de mai sus. 
 

§3Rezilierea contractului de prestare a Serviciului Hosting WordPress de către home.pl 
 

1. Contractul de prestare a Serviciului iHosting WordPress se încheie între home.pl și Client pe 
timp limitat care include Perioada de Abonament indicată în Specificațiile Serviciului Hosting 
WordPress comandat și plătit de Client. 

2. Contractul de prestare a Serviciilor Hosting WordPress poate fi reziliat înainte de sfârșitul 
Perioadei de Abonare indicate la pct. 1, de către Client sau de succesorii săi legali care au 
devenit parte la contractul de furnizare a Serviciului Hosting WordPress în urma unei 
succesiuni universale sau singulare, numai ca urmare a unor circumstanțe, pentru care 
home.pl este responsabil exclusiv, în acest caz nefurnizarea de către home.pl a accesului la 
Serviciul Hosting WordPress la nivelul SLA declarat. Rezilierea contractului de furnizare a 
Serviciului Hosting WordPress la care se face referire în fraza precedentă va avea loc în primul 
rând în conformitate cu condiţii specificate în licența Producătorului, menționată la § 2 pct. 5 
lit. c, iar în ceea ce privește aspectele nereglementate, se vor aplica prevederile 
Regulamentului rețelei home.pl, disponibil pe site-ul web https://ionos.ro/ 

3. În cazul rezilierii contractului de prestare a Serviciului Hosting WordPress de către Client sau de 
către urmașii acestuia care au devenit parte a contractului de prestare a Serviciului Hosting 
WordPress în cadrul  unei succesiuni universale sau singulare, nu se aplică prevederile 
Regulamentului rețelei home.pl disponibil la adresa https://ionos.ro/ care prevăd posibilitatea 
rezilierii de către Client a contractului încheiat cu home.pl, din alte motive decât cele indicate 
la pct. 2 de mai sus, cu excepția prevederii referitoare la posibilitatea de reziliere a 
Contractului încheiat cu home.pl de către Client în cazul modificării prezentului Regulament 
sau a Regulamentului rețelei home.pl disponibil pe pagina web https://ionos.ro/. 

 
§ 4 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/ și licența menționată la § 2 pct. 5 lit. 
c. 

https://ionos.ro/

