Общ правилник на промоцията home.pl
§1 Общи постановления.
1. Настоящият Правилник регламентира принципите на промоцията (наричани по-долу: промоции)
организирани от home.pl Spółkę Akcyjną [Акционерно дружество] със седалище в гр. Шчечин, Полша, с
адрес: ул. „Zbożowa“ № 4, 70-653 Szczecin, Polska, вписано в търговския регистър на Националния
съдебен регистър, управляван от Районен съд Шчечин – Център в Шчечин, Отдел XIII Търговски –
Национален съдебен регистър, под номер KRS 0000431335, ДДС номер 852-21-03-252, номер REGON
811158242.
2. Условията на промоцията не могат да се комбинират с други промоционални оферти, специални
оферти, оферти за ключови клиенти, освен ако условията на отделните промоционални оферти
допускат такава възможност.
§2 Дефиниции.
1. Допълнително промоционално име на домейн - по смисъла на Правилника е Име на домейн по
смисъла на Правилника на Организатора, посочено в Спецификацията на промоцията, което е
регистрирано/подновено чрез Организатора за Абонаментен период на Допълнителното
промоционално име на домейн в рамките на промоцията, тоест на промоционална цена, посочена в
Спецификацията на промоцията включително, тоест в пакета с регистрация/подновяване на
Промоционалната услуга или Промоционалното име на домейн.
2. Допълнителна промоционална услуга - по смисъла на Правилника е услуга, предоставена по
електронен път от Организатора, посочена в Спецификацията на промоцията, която е
регистрирана/подновена чрез Организатора за Абонаментен период на Допълнителната
промоционална услуга в рамките на промоцията, тоест на промоционална цена, посочена в
Спецификацията на промоцията включително, тоест в пакета с регистрация/подновяване на
Промоционалната услуга или Промоционалното име на домейн.
3. Код за отстъпка/промоционален код - по смисъла на Правилника е код (низ от букви, знаци, цифри),
получен от Организатора под произволна форма, позволяващ участие в промоцията, организирана от
Организатора, при условия, описани в Спецификацията на промоцията.
4. Клиент - по смисъла на Правилника е Клиент по смисъла на Правилника на Организатора.
5. Потребител - по смисъла на Правилника е физическо лице, извършващо в рамките на промоцията:
1. регистрация/подновяване на Промоционална услуга при Организатора, която не е свързана пряко с
нейната търговска или професионална дейност, или
2. регистрация/подновяване на Допълнителна промоционална услуга при Организатора, която не е
свързана пряко с нейната търговска или професионална дейност, или
3. регистрация/подновяване на Промоционално име на домейн чрез Организатора, която не е
свързана пряко с нейната търговска или професионална дейност, или
4. регистрация/подновяване на Допълнително промоционално име на домейн чрез Организатора,
която не е свързана пряко с нейната търговска или професионална дейност.
6. Ограничение за регистрация/Подновяване на Промоционална услуга/ Допълнителна
промоционална услуга - числото, посочено в Спецификацията на промоцията, определящо броя на
Промоционалните услуги или Допълнителните промоционални услуги, което един Участник в
промоцията може да регистрира/поднови при Организатора в рамките на дадена промоция.
7. Ограничение за регистрация/Подновяване на Промоционално име на домейн/ Допълнително
промоционално име на домейн - числото, посочено в Спецификацията на промоцията, определящо
броя на Промоционалните имена на домейни или Допълнителните промоционални имена на
домейни, което един Участник в промоцията може да регистрира/поднови чрез Организатора в
рамките на дадена промоция.
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8. Абонаментен период на Промоционална услуга - по смисъла на Правилника е Абонаментен период
по смисъла на Правилника на Организатора, посочен в Спецификацията на промоцията, за който
Промоционалната услуга е регистрирана/подновена при Организатора в рамките на промоция, тоест
на промоционалната цена, посочена в Спецификацията на промоцията.
9. Абонаментен период на Допълнителна промоционална услуга - по смисъла на Правилника е
Абонаментен период по смисъла на Правилника на Организатора, посочен в Спецификацията за
промоцията, за който Допълнителната промоционална услуга е регистрирана/подновена при
Организатора в рамките на промоция, тоест на промоционалната цена, посочена в Спецификацията за
промоцията.
10. Субект - по смисъла на Правилника е физическо лице с пълна правоспособност или юридическо
лице или организационна единица, която не е юридическо лице, който отделен закон придава
правоспособност.
11. Промоционално име на домейн - по смисъла на Правилника е Име на домейн по смисъла на
Правилника на Организатора, посочено в Спецификацията на промоцията, което е
регистрирано/подновено чрез Организатора за Абонаментен период на Промоционалното име на
домейн в рамките на промоция, тоест на промоционална цена, посочена в Спецификацията на
промоцията.
12. Предприемач - по смисъла на Правилника е Предприемач по смисъла на Правилника на
Организатора, а в случай на физическо лице това е физическо лице, което извършва в рамките на
промоция:
а) регистрация/подновяване на Промоционална услуга при Организатора във връзка с нейната
търговска или професионална дейност, или
б) регистрация/подновяване на Допълнителна промоционална услуга при Организатора във връзка с
нейната търговска или професионална дейност, или
в) регистрация/подновяване на Промоционално име на домейн чрез Организатора във връзка с
нейната търговска или професионална дейност, или
г) регистрация/подновяване на Допълнително промоционално име на домейн чрез Организатора във
връзка с нейната търговска или професионална дейност.
13. Правилник – настоящият Правилник е достъпен на уебсайт на адрес https://ionos.bg/terms-andconditions/, който регламентира принципите на промоциите, организирани от Организатора, за които
не са изготвени Правилници на промоции.
14. Правилник на Организатора - по смисъла на Правилника е Правилник на мрежата home.pl,
достъпен на уебсайт на адрес https://ionos.bg/terms-and-conditions/.
15. Правилници за Име на домейн - по смисъла на Правилника са правилници, различни от
Правилника на Организатора касаещи Промоционално име на домейн или Допълнителното име на
домейн, достъпни или посочени на уебсайт на адрес https://ionos.bg/terms-and-conditions/.
16. Правилник на Промоцията - по смисъла на Правилника са правилници, различни от настоящия
Правилник касаещи предоставянето от Организатора на промоционални принципи на определени в
тях Услуги, достъпни или посочени на уебсайт на адрес https://ionos.bg/terms-and-conditions/.
17. Правилници за Промоционална услуга - по смисъла на Правилника са правилници, различни от
Правилника на Организатора касаещи Промоционална услуга или Допълнителната промоционална
услуга, достъпни или посочени на уебсайт на адрес https://ionos.bg/terms-and-conditions/.
18. Спецификация на промоцията - по смисъла на Правилника е подробно описание на промоцията,
достъпно на уебсайт на адрес https://ionos.bg/, съдържащо, наред с друго: посочване на предмета на
промоцията, продължителност на промоцията, правилници, приложими за промоцията,
промоционална цена, субекти за които е насочена промоцията (предприемач, потребител или субект),
ограничения, описани в Правилника. В случай на продажба чрез използването на телефонен канал,
Спецификацията на промоцията е предоставеното описание на промоцията в работен режим на
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консултантите, наети от Организатора, съдържащо елементи, посочени в предходното изречение, за
които Участникът в промоцията е информиран по време на телефонен разговор и за чието описание
Потребителят получава допълнително в електронното съобщение, посочено в точка 7 от Правилника
на Организатора.
19. Участник в промоция - по смисъла на Правилника е Субект, който е изпълнил всички условия,
описани в Правилника и в Спецификацията на промоцията и е регистрирал/подновил при
Организатора Промоционална услуга или Допълнителна промоционална услуга в рамките на
промоция, тоест на промоционална цена, посочена в Спецификацията на промоцията или е
регистрирал/подновил чрез Организатора Промоционално име на домейн или Допълнително
промоционално име на домейн в рамките на промоция, тоест на промоционална цена, посочена в
Спецификацията на промоцията.
20. Услуги - по смисъла на Правилника са услуги, предоставяни от Организатора.
21. Промоционална услуга - по смисъла на Правилника е услуга, предоставена по електронен път от
Организатора, посочена в Спецификацията на промоцията, която е регистрирана/подновена при
Организатора за Абонаментен период на Промоционална услуга в рамките на промоция, тоест на
промоционална цена, посочена в Спецификацията на промоцията.
§3 Видове промоции
Организаторът може да организира различни видове промоции, включително:
а) промоции, които могат да се използват само от Субекти, които са получили от Организатора Код за
отстъпка/промоционален код,
б) промоции, в рамките на които Организаторът предлага регистрация/подновяване при Организатора
на Промоционална услуга в пакета, тоест заедно с регистрация/подновяване на Допълнителна
промоционална услуга или Допълнително промоционално име на домейн,
в) промоции, в рамките на които Организаторът предлага регистрация/подновяване чрез
Организатора на Промоционално име на домейн в пакета, тоест заедно с регистрация/подновяване
на Допълнителна промоционална услуга или Допълнително промоционално име на домейн,
г) промоции, в рамките на които Организаторът за кратък период от време предлага
регистрация/подновяване на услуга от същия тип като Промоционалната услуга или Допълнителна
промоционална услуга или Промоционално име на домейн или Допълнително промоционално име
на домейн на промоционална цена, дори по-ниска от промоционалната цена, посочена в Правилника
на промоцията.
§4 Промяна на правилата на промоцията.
1. Правилата на промоцията могат да се променят по време на нейната продължителност при условие,
че това не се отнася за договори, сключени преди направената промяна.
2. Организаторът ще информира за обхвата на промяната на уебсайт на адрес: https://ionos.bg/.
§5 Продължителност на промоцията.
1. Промоцията продължава за период, посочен в Спецификацията на промоцията.
2. Организаторът може да отмени промоцията преди изтичането на срока, посочен в точка 1 по-горе
без да посочва причина.
3. Организаторът може да удължи периода на продължителност на промоцията, посочен в точка 1 погоре.
4. Информацията за отмяна на промоцията или удължаване на срока на продължителност на
промоцията ще бъде публикувана на уебсайт на адрес https://ionos.bg/.
§6 Участници в промоцията.
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1. Субект, който по време на продължителността на промоцията:
а) е направил в зависимост от предмета на промоцията, посочен в Спецификацията на промоцията,
регистрация/подновяване чрез Организатора на Промоционално име на домейн или Допълнително
промоционално име на домейн или регистрация/подновяване при Организатора на Промоционална
услуга или Допълнителна промоционална услуга, и
б) е приел Правилника, и
в) е приел Правилника на Организатора, и
г) е приел в зависимост от предмета на промоцията, посочен в Спецификацията на промоцията
Правилниците за име на домейн или Правилниците на промоционална услуга, и
д) е изпълнил останалите условия, определени с правилници, посочени в букви в-г по-горе и
е) е заплатил изцяло дължимите такси в зависимост от предмета на промоцията, посочен в
Спецификацията на промоцията за регистрация/подновяване чрез Организатора на Промоционално
име на домейн или Допълнително промоционално име на домейн или за регистрация/подновяване
при Организатора на Промоционална услуга или Допълнителна промоционална услуга.
2. В спецификацията на промоцията могат да бъдат запазени други условия, които трябва да бъдат
изпълнени за участие в промоцията и по-специално;
а) притежаване на статут на предприемач или потребител,
б) получаване от Организатора на код за отстъпка/промоционален код,
в) непритежаване на регистриран/подновен чрез Организатора име на домейн с разширение
отговарящо на разширението на Промоционално име на домейн или Допълнително промоционално
име на домейн,
г) неизползване при Организатора на услуги от същия тип като Промоционална услуга или
Допълнителна промоционална услуга,
д) неизползване на Услуги, предоставяни от Организатора.
3. От участие в промоцията са изключени служителите на Организатора и членовете на техните
семейства.
4. Ако предметът на промоцията е Промоционално име на домейн или Допълнително промоционално
име домейн, то от участие в промоцията са изключени също така:
а) Субекти, притежаващи подписано споразумение със Субекти, притежаващи статут на регистър или
регистратор, и
б) акционери, съдружници и служители на Субекти, посочени в буква а по-горе, и
в) членове на семейства на Субекти, посочени в буква б по-горе,
освен ако Организаторът реши друго.
5. Условията на промоцията също не могат да бъдат използвани от Субекти, които не са извършили
плащания за Услуги или са забавили плащането за Услуги или досега сключените договори с
Организатора са изпълнявали неправилно, освен ако Организаторът реши друго.
§7 Описание на промоцията.
1. Субектите, които са изпълнили условията, посочени в § 6, могат, в зависимост от предмета на
промоцията, посочен в Спецификацията на промоцията да извършат:
а) регистрация/подновяване чрез Организатора на Промоционално име на домейни, или
б) регистрация/подновяване чрез Организатора на Допълнително промоционално име на домейн, или
в) регистрация/подновяване при Организатора на Промоционална услуга, или
г) регистрация/подновяване при Организатора на Допълнителна промоционална услуга
на промоционална цена, посочена в Спецификацията на промоцията.
2. Спецификацията на промоцията може да включва Ограничение за регистрация/подновяване на
Промоционална
услуга/Допълнителна
промоционална
услуга
или
Ограничение
за
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регистрация/подновяване на Промоционално име на домейн/Допълнително промоционално име на
домейн.
3. Предоставянето, получено от Участника на промоцията в рамките на промоцията, не подлежи на
замяна на паричен еквивалент, други услуги, други Услуги или предоставяния.
4. Подробни правила за използване на Промоционално име на домейн или Допълнително
промоционално име на домейн и услуги за регистрация/ подновяване чрез Организатора на
Промоционално име на домейн или Допълнително промоционално име на домейн се регламентират
от разпоредбите на по-долу изброените правилници в реда, в който са изброени:

а) Правилник,
б) Правилници за Име на домейн,
в) Правилник на Организатора.
5. Подробните правила за използване при Организатора на Промоционална услуга или Допълнителна
промоционална услуга се регламентират от разпоредбите на по-долу изброените правилници в реда,
в който са изброени:
а) Правилник,
б) Правилници за Промоционална услуга,
в) Правилник на Организатора.
§8 Прекратяване на договора за предоставяне на Промоционална услуга или договора за
предоставяне на Допълнителна промоционална услуга
1. Договорът за предоставяне на Промоционална услуга се сключва между Организатора и Участника
в промоцията за определен период, обхващащ Абонаментен период на Промоционалната услуга, а
Договорът за предоставяне на Допълнителна промоционална услуга се сключва между Организатора
и Участника в промоцията за определен период, обхващащ Абонаментен период на Допълнителната
промоционална услуга.
2. Договорът за предоставяне на Промоционална услуга може да бъде прекратен преди изтичането
подходящо на Абонаментния период на Промоционалната услуга от Участник в промоцията или
неговите правоприемници, които са станали страна по договора за предоставяне на Промоционална
Услуга при универсално или сингуларно правоприемство единствено в резултат на обстоятелства, за
които Организаторът носи пълна отговорност, включително в случай, че Организаторът не е осигурил
достъпността на Промоционалната услуга на ниво, обявено от Организатора SLA за Промоционалната
услуга. Прекратяването на договора за предоставяне на Промоционална услуга, посочен в
предходното изречение, се извършва на принципите, посочени първо в Правилниците на
Промоционалната Услуга, и в обхват, в който те не са регламентирани на принципите, определени в
Правилника на Организатора.
3. Договорът за предоставяне на Допълнителна промоционална услуга може да бъде прекратен преди
изтичането подходящо на Абонаментния период на Допълнителната промоционална услуга от
Участник в промоцията или неговите правоприемници, които са станали страна по договора за
предоставяне на Допълнителна промоционална услуга при универсално или сингуларно
правоприемство единствено в резултат на обстоятелства, за които Организаторът носи пълна
отговорност, включително в случай, че Организаторът не е осигурил достъпността на Допълнителната
промоционална услуга на ниво, обявено от Организатора SLA за Допълнителна промоционална услуга.
Прекратяването на договора за предоставяне на Допълнителна промоционална услуга, посочен в
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предходното изречение, се извършва на принципите, посочени първо в Правилниците на
Промоционалната Услуга, и в обхват, в който те не са регламентирани на принципите, определени в
Правилника на Организатора.
4. За прекратяване на договора за предоставяне на Промоционална услуга или договора за
предоставяне на Допълнителна промоционална услуга от Участник в промоцията или неговите
правоприемници, които са станали страна по договора както следва за предоставяне на
Промоционална услуга или за предоставяне на Допълнителна промоционална услуга при универсално
или сингуларно правоприемство не се прилагат разпоредбите както следва на Правилниците за
Промоционалните услуги или Правилника на Организатора, които предвиждат възможността
Клиентът да прекрати договора, сключен с Организатора, чрез предизвестие по причини, различни от
посочените в точка 2 по-горе, с изключение на разпоредба, предвиждаща възможност Клиентът да
прекрати договора, сключен с Организатора в случай на промяна в настоящия Правилник или
Правилниците на Промоционалната услуга или Правилника на Организатора.
§9 Пролонгация на валидността на Промоционалното име на домейн или Допълнителното
промоционално име на домейн.
1. Участникът в промоцията или негови законни наследници, които са придобили общите права и
задължения на абонат на Промоционално име на домейн при универсално или сингуларно
правоприемство, които възнамеряват да извършат пролонгация на валидността на Промоционалното
име на домейн за следващ Абонаментен период, са длъжни след изтичане на Абонаментния период
на Промоционалното име на домейн да извършат тази пролонгация на валидността на
Промоционалното име на домейн за следващ Абонаментен период при Организатора.
2. Участникът в промоцията или негови законни наследници, които са придобили общите права и
задължения на абонат на Допълнително промоционално име на домейн при универсално или
сингуларно правоприемство, които възнамеряват да извършат пролонгация на валидността на
Допълнителното промоционално име на домейн за следващ Абонаментен период, са длъжни след
изтичане на Абонаментния период на Допълнителното промоционално име на домейн да извършат
тази пролонгация на валидността на Допълнителното промоционално име на домейн за следващ
Абонаментен период при Организатора.
3. Пролонгацията на валидността на Промоционалното име на домейн или на Допълнителното
промоционално име на домейн за следващ Абонаментен период се извършва при условия,
приложими при Организатора към момента на нейното изпълнение, включително изплащане на
сумите, посочени в Ценовата листа, приложима при Организатора към момента на нейното
изпълнение, без да се вземат предвид каквито и да е промоции, отстъпки или също ценови отстъпки,
независимо от техния характер, освен ако Организаторът реши друго.
4. В случай на извършване преди изтичането на Абонаментния период на Промоционално име на
домейн на трансфер на Промоционално име на домейн и на трета страна, в резултат на което след
изтичане на Абонаментния период на Промоционалното име на домейн няма да е възможно
извършването при Организатора на пролонгация на валидността на Промоционалното име на домейн
за следващ Абонаментен период, Участникът в промоцията или негови законни наследници, които са
придобили общите права и задължения на абонат на Промоционално име на домейн при универсално
или сингуларно правоприемство ще платят на Организатора след извършване на трансфер, не покъсно от 7 дни от датата на извършване на трансфер, съответно Сума за трансфер на Промоционално
име на домейн преди изтичането на Абонаментния период на Промоционално име на домейн в
размер, еквивалентен на разликата в размера на съответно стандартната цена за
регистрация/подновяване на Промоционално име на домейн, посочена в Ценоразписа, приложим
при Организатора в момент на извършване съответно на регистрация/подновяване на
Промоционално име на домейн и сумата на промоционалната цена, посочена в Спецификацията на

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

промоцията. Разпоредбата на точка 4 не касае ситуации, когато извършването на трансфер на
Промоционално име на домейн към трета страна е следствие от обстоятелства, за които
Организаторът е отговорен.
5. В случай на извършване преди изтичането на Абонаментния период на Допълнително
промоционално име на домейн на трансфер на Допълнително промоционално име на домейн на
трета страна, в резултат на което след изтичане на Абонаментния период на Допълнително
промоционалното име на домейн няма да е възможно извършването при Организатора на
пролонгация на валидността на Допълнителното промоционално име на домейн за следващ
Абонаментен период, Участникът в промоцията или негови законни наследници, които са придобили
общите права и задължения на абонат на Допълнително промоционално име на домейн при
универсално или сингуларно правоприемство ще платят на Организатора след извършване на
трансфер, не по-късно от 7 дни от датата на извършване на трансфер, съответно Сума за трансфер на
Допълнително промоционално име на домейн преди изтичането на Абонаментния период на
Допълнително промоционално име на домейн в размер, еквивалентен на разликата в размера на
съответно стандартната цена за регистрация/подновяване на Допълнително промоционално име на
домейн, посочена в Ценоразписа, приложим при Организатора в момент на извършване съответно
на регистрация/подновяване на Допълнително промоционално име на домейн и сумата на
промоционалната цена, посочена в Спецификацията на промоцията. Разпоредбата на точка 5 не касае
ситуации, когато извършването на трансфер на Допълнително промоционално име на домейн към
трета страна е следствие от обстоятелства, за които Организаторът е отговорен.
6. Плащането, посочено в точка 4.5 по-горе, може да бъде приспаднато от дължимите суми на
Организатора от Участника в промоцията или негови законни наследници, които са придобили общите
права и задължения на абонат на Промоционално име на домейн или Допълнително промоционално
име на домейн при универсално или сингуларно правоприемство на основание всяка Услуга,
включително услуги за регистрация/подновяване на Промоционално име на домейн или
Допълнително промоционално име на домейн. Извършването на приспадане не изисква в този обхват
представяне на отделни изявления.
§10 Ограничение в Правилника на Промоционални имена на домейни или на Допълнителни
промоционални имена на домейни.
1. В случай, че Спецификацията предвижда безплатно придобиване на Промоционално име на домейн
или Допълнително промоционално име на домейн, условията на промоцията не могат да бъдат
използвани от Субекти, които досега са извършвали безплатно (в рамките на промоцията, други
промоционални акции, организирани от Организатора или въз основа на друго основание) чрез
Организатора, регистрация или подновяване на поне 5 (пет);
а) Имена на домейни с разширение отговарящо на разширението на Промоционално име на домейн
или Допълнително промоционално име на домейн, или
б) Имената на домейни, съставляващи т.нар домейни от най-високо ниво или от второ ниво, свързани
с Промоционално име на домейн или Допълнително промоционално име на домейн в случай когато
Промоционалното име на домейн или Допълнителното промоционално име домейн съставлява т.нар.
национален домейн от най-високо ниво.
2. Броят на Промоционалните имена на домейн или Допълнителните промоционални имена на
домейн, регистрирани/подновени чрез Организатора безплатно при условията на промоцията, не
може да надвишава броя, посочен в точка 3 по-долу.
3. Независимо от разпоредбите при точка 1 и 2 по-горе, Спецификацията на промоцията може
допълнително да съдържа Ограничение за регистрация/ Подновяване на промоционална
услуга/Допълнителна промоционална услуга или Ограничение за регистрация/Подновяване на
промоционално име на домейн/Допълнително промоционално име на домейн.
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§11 Заключителни разпоредби.
По въпроси, които са нерегулирани в настоящия Правилник, приложение имат в зависимост от
предмета на промоцията, посочен в Спецификацията на промоцията разпоредбите на изброените подолу правилници, в съответствие с реда, по който са изброени:
а) Правилник,
б) Правилници на име на домейн и Правилници на Промоционална услуга,
в) Правилник на Организатора.
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