Правилник на услугите CCleaner
§1 Общи постановления
1. Настоящият Правилник (наричан по-долу: Правилник) регламентира принципите на
предоставяне на услуги CCleaner (наричани по-долу: Услуги CCleaner) от home.pl Spółkę Akcyjną
[Акционерно дружество] със седалище в гр. Шчечин, Полша, с адрес: ул. „Збожова“ № 4, 70653 Шчечин, Полша, вписано в търговския регистър на Националния съдебен регистър от
Районен съд Шчечин, Център в Шчечин, Отдел XIII Търговски – Национален съдебен регистър,
под номер KRS 0000431335, номер REGON 811158242, ДДС номер 8522103252, с акционерен
капитал в размер на 1 233 400,00 полски злоти изцяло заплатен (наричано по-нататък:
home.pl).
2. home.pl предоставя Услуги CCleaner, съгласно договор за сътрудничество с Piriform Software
Ltd, 110 High Holborn, Лондон, WC1V 6JS, който е производител на софтуер, необходим за
използване на Услугите CCleaner (по-долу: Софтуер) (наричано по-долу: Производителя).
3. Правилникът е достъпен за разглеждане на уебсайт на адрес https://ionos.bg/terms-andconditions/.
4. Термините, съдържащи се в Правилника, които са написани с главна буква, имат значение,
което им е дадено в Правилника на мрежата home.pl, достъпен на уебсайт на адрес
https://ionos.bg/terms-and-conditions/ (по-долу: Правилник на мрежата home.pl), при условие
че дефинициите на тези термини не са включени пряко в Правилника.
§2 Правила на използване на Услугите CCleaner
1. Услугите CCleaner са услуги, предоставяни по електронен път от home.pl в сътрудничество с
Партньора, посочени в Приложение №1 към Правилника, достъпен на уебсайт на адрес
https://ionos.bg/terms-and-conditions/.
2. Спецификациите на Услугите CCleaner и Ценоразписа са достъпни на уебсайт на адрес
https://ionos.bg.
3. Изборът на вида Услуги CCleaner и нейните параметри, описани в Спецификацията на
Услугите CCleaner, включително избора на Абонаментен период, се случва на етапа на
извършване на поръчка от Клиента.
4. Задължително условие за използване на Услугите CCleaner е:
а) притежаването на местоживеене или седалище на територията на Република Полша,
б) приемане на разпоредбите на Правилника, и
в) приемане на разпоредбите на Правилника на мрежата home.pl, в актуално приложимата
версия и
г) приемане на разпоредбите на лицензионния договор на Производителя за използване на
Софтуер, предоставен по време на инсталирането на Софтуера на целевото устройство, и
д) активиране на Услугата CCleaner (Софтуер) по начин, описан в § 3, в рамките на 3 дни от
датата на сключването на Договорa за предоставяне на Услуга CCleaner.
§3 Достъп до Софтуера
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1. След като home.pl получи плащане за покупката на Услуги CCleaner, Клиентът ще получи
посредством имейл съобщение код, активиращ Софтуера и информация, необходима за
активиране на Софтуер
2. Изтеглянето и използването на Софтуера се извършва при условия, посочени в
лицензионния договор на Производителя, посочен в §2, параграф 4 буква г) по-горе, за
Абонаментен период, приложим за поръчания вид Услуга CCleaner, считано от деня на
неговото активиране. Ако обаче, Софтуерът се активира след изтичането на срока, определен
в §2, параграф 4 буква д) по-горе, тогава Абонаментния период се брои от следващия ден след
изтичането на периода, посочен в §2, параграф 4 буква д), тоест от четвъртия ден след деня
на сключването на Договор за предоставяне на Услуга CCleaner.
3. Софтуерът работи само в рамките на операционни системи, които са съвместими със
спецификацията на Производителя, приложима към дадена версия на Софтуера.
4. В резултат на извършваната от Производителя актуализация/разработка на Софтуера, някои
функции на Софтуера могат да подлежат на модификация по време на срока на Договора за
предоставяне на Услуги CCleaner.
§4 Гаранция
Софтуерът, активиран съгласно договора за предоставяне на Услуги CCleaner от home.pl, се
покрива от гаранция на Производителя, при условия, определени в лицензионния договор на
Производителя, посочен в § 2, точка 4, буква г).
§5 Прекратяване на договора за предоставяне на Услуги CCleaner от home.pl
1. Договорът за предоставяне на Услуги CCleaner се сключва между home.pl и Клиента за
определен период, обхващащ Абонаментния период, посочен в Спецификацията на Услугата
CCleaner, поръчана и платена от Клиента.
2. Договорът за предоставяне на Услуги CCleaner може да бъде прекратен преди изтичане на
Абонаментния период, посочен в точка 1 от Клиента, само в резултат на обстоятелства, за
които отговаря само home.pl. Прекратяването на договора за предоставяне на Услуги CCleaner,
посочено в предходното изречение, се извършва на принципите, определени както следва
първо в лицензионния договор на Производителя, посочен в § 2, точка 4, буква г), а в обхват,
който не е регламентиран в него на принципите, определени в Правилника на мрежата
home.pl, достъпен на уебсайт на адрес https://ionos.bg/terms-and-conditions/.
3. За прекратяване на договора за предоставяне на Услуги CCleaner от Клиента не се прилагат
разпоредбите на Правилника на мрежата home.pl, достъпен на уебсайт на адрес
https://ionos.bg/terms-and-conditions/, предвиждащи възможността Клиентът да прекрати
договора, сключен с home.pl, в режим на предизвестие по други причини, различни от
посочените в точка 2 по-горе, с изключение на разпоредба, предвиждаща възможността
Клиентът да прекрати договора, сключен с home.pl, в случай на промени в настоящия
Правилник или Правилника на мрежата home.pl, достъпен на уебсайт на адрес
https://ionos.bg/terms-and-conditions/.
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§6 Заключителни разпоредби
1. По въпроси, които не са регулирани от настоящия Правилник, се прилага Правилника на
мрежата home.pl, достъпен на уебсайт на адрес https://ionos.bg/terms-and-conditions/, и
лицензионния договор на Производителя, посочен в § 2, точка 4, буква г).
2. home.pl си запазва правото да променя Правилника, както и да замени Правилника с нов.
Смяната на Правилника или нов Правилник се въвеждат, като се използват разпоредбите на
Правилника на мрежата home.pl отнасящи се до промените/въвеждането на нов правилник
на мрежата home.pl.
3. home.pl си запазва правото да променя Приложение №1 към Правилника чрез промяна на
типовете и видове Услуги CCleaner (разширяване и ограничаване, добавяне на нови). Такава
промяна не представлява промяна на Правилника по смисъла на законовите разпоредби и
Правилника на мрежата home.p. Такава промяна не влияе върху използването на Услугите
CCleaner въз основа на сключените преди нейното въвеждане Договори за предоставяне на
Услуги CCleaner от home.pl
4. Правилникът в настоящата версия влиза в сила в деня на публикуването на уебсайт:
https://ionos.bg/terms-and-conditions/ и се прилага само за сключени или удължени
(подновени) договори след датата на влизането му в сила.
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