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Правилник за услугите „NORD VPN“ 

  

§1 Общи разпоредби 

  

1. Настоящият Правилник (наричан по-долу: Правилника) регулира правилата за 

предоставяне на услугите „NORD VPN“ (наричани по-долу: Услуги „NORD VPN“) от home.pl 

Spółkę Akcyjną [акционерно дружество] със седалище в гр. Шчечин, Полша, с адрес: ул. 
„Збожова“ № 4, 70-653 Шчечин, Полша, вписано в Търговския регистър на Националния 

съдебен регистър (KRS), воден от Районен съд Шчечин – Център в Шчечин, XIII търговски отдел 

на Националния съдебен регистър с номер KRS 0000431335, REGON: (Булстат) 811158242, NIP: 

(ЕИК) 8522103252, с основен капитал в размер на 1 233 400.00 полски злоти, изплатен изцяло 

(наричано по-долу: home.pl). 
2. home.pl предоставя Услугите „NORD VPN“ съгласно споразумението за сътрудничество 

с компанията Tefincom S.A., наричана по-долу „Производител“. 

3. Правилникът може да се разгледа в интернет на https://ionos.bg/terms-and-conditions/. 

4. Термините, включени в Правилника, които са изписани с главна буква, имат 

значението, което им е дадено в Регламента на мрежата home.pl, публикуван на 
https://ionos.bg/terms-and-conditions/ (наричан по-долу: Регламент на мрежата home.pl), при 

условие, че определенията на тези термини, не са включени директно в Правилника. 

 

§2 Правила за използване на Услугите „NORD VPN“  

  

1. Услугите „NORD VPN“ са услуги, предоставяни по електронен път от home.pl в сътрудничество 

с Производителя, посочени в Приложение № 1 към Правилника, достъпни в интернет на 

https://ionos.bg/terms-and-conditions/. 

2. Спецификациите на Услугите „NORD VPN“ и Ценоразписът са достъпни в интернет на 
https://ionos.bg/nordvpn 

3. Изборът на типа Услуги „NORD VPN“ и параметрите им, описани в Спецификацията на Услугите 
„NORD VPN“, включително избора на Абонаментен период, става на етап подаване на поръчка 

от Клиента. 

4. Необходимо условие за използване на Услугите „NORD VPN“ е: 

а) приемане на разпоредбите на Правилника, и 

б) приемане на разпоредбите на Регламента на мрежата home.pl, в актуалната, действаща в 

момента версия, и 

в) приемане на разпоредбите на лицензионното споразумение на Производителя за 

използване на Услугите „NORD VPN“, предоставени по време на процеса на активиране на 

Услугите „NORD VPN“ на уебсайта на Производителя, и 

г) активиране на Услугите „NORD VPN“ по начина, описан в § 3, в срок от 3 дни от сключване на 

Споразумението за предоставяне на Услугите „NORD VPN“. 

5. Обхватът на предоставяне на Услугите „NORD VPN“ от home.pl включва: предоставяне 

на възможност на Клиента да използва Услугите „NORD VPN“, предоставени от Производителя, 
по смисъла на точка 15 от Регламента на мрежата home.pl, по-специално чрез предоставяне на 
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Клиента на код за активиране, позволяващ активирането на Услугите „NORD VPN“ в 

приложението на Производителя, след инсталирането им на устройството на Клиента. 
6. В рамките, надхвърлящи предоставянето на услуги, посочени в параграф 5, Услугите 

„NORD VNP“, а по-специално дейностите по техническата им поддръжка, извършва 

Производителят. Условията за предоставяне на Услугите „NORD VPN“ от Производителя 

определя лицензионното споразумение, сключено директно между Клиента и Производителя 

(точка 4, буква „г“ по-долу). 
7. Клиентът потвърждава, че Услугите „NORD VPN“ или софтуерът, включен в рамките на 

тези услуги, могат да бъдат обект на износни или вносни ограничения и/или икономически 

санкции, или други подобни регулации (общо наричани по-долу „Търговски ограничения“), 
произтичащи от законовите разпоредби на Европейския съюз, Съединените американски щати 

или други правни актове. Определянето дали Услугите „NORD VPN“ или софтуерът, включен в 

рамките на тези услуги, са обект на Търговски ограничения и определянето на диапазона на 
тези ограничения произтича от споразумението за предоставяне на Услугите „NORD VPN“, 

сключено между Производителя и Клиента (точка 5, буква „в“). Клиентът е длъжен да се 

запознае с Търговските ограничения, засягащи Услугите „NORD VPN“ и е длъжен да ги спазва 

безпрекословно. Нарушаването от Клиента на Търговските ограничения на Услугите „NORD 

VPN“ е грубо нарушение от страна на Клиента на условията за предоставяне на Услугите „NORD 

VPN“ и подлежи на санкции, предвидени в закона, Регламента на мрежата home.pl и 

лицензионното споразумение, сключено между Клиента и Производителя съгласно точка 4, 

буква „г“). 

§3 Достъп до Услугите „NORD VPN“  

  

1. Клиентът ще получи посредством имейл съобщение кода за активиране на Услугите „NORD 

VPN“ и информацията, необходима за активирането на Услугите „NORD VPN“ след като home.pl 
получи плащането на дължимата сума за покупка на Услугите „NORD VPN“. 

2. Използването на Услугите „NORD VPN“ става при условията, определени в лицензионното 
споразумение на Производителя, упоменато в §2, параграф 4, буква „г“ по-горе, за 

Абонаментния период, съответен на поръчания тип Услуги „NORD VPN“, считано от датата на 

неговото активиране. 
3. Услугите „NORD VPN“ работят само в рамките на операционните системи, отговарящи на 

спецификацията на Производителя, подходяща за дадената версия на Услугите „NORD VPN“. 

4. В резултат на извършваната от Производителя актуализация, разработване на Услугите 
„NORD VPN“, някои функции на Услугите „NORD VPN“ могат да бъдат променени по време на 

действието на Споразумението за предоставяне на Услугите „NORD VPN“.  

§4 Гаранция  

  

Услугите „NORD VPN“, активирани в рамките на договора за предоставяне на Услугите „NORD VPN“ от 

home.pl, са обхванати с гаранция на Производителя, при условията, посочени в лицензионното 

споразумение на Производителя, упоменати в § 2, параграф 4, буква „г“. При спазване на следващото 

изречение, home.pl не носи отговорност за дефекти (дефектно действие) на Услугите „NORD VPN“, в 

рамките , надхвърлящи обхвата на дейностите, посочени в §2, точка 5. Изключването от отговорност, 

определено в предходното изречение, няма приложение спрямо Клиенти, които са потребители в 
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рамките, в които тази отговорност е регулирана от различни безусловно действащи правни 

разпоредби.  

§5 Прекратяване на договора за предоставяне от home.pl на Услугите „NORD VPN“  

  

1. Договорът за предоставяне на Услугите „NORD VPN“ се сключва между home.pl и Клиента за 

определен период от време, обхващащ Абонаментния период, посочен в Спецификацията на 

Услугите „NORD VPN“, поръчани и заплатени от Клиента. 

2. Договорът за предоставяне на Услугите „NORD VPN“ може да се прекрати от Клиента преди 

изтичането на Абонаментния период, посочен в точка 1, само вследствие на обстоятелства, за 
които само home.pl носи отговорност. Прекратяването на договора за предоставяне на 

Услугите „NORD VPN“, посочени в предходното изречение, става съгласно разпоредбите, 

определени първо, в лицензионното споразумение на Производителя, посочено в § 2, 

параграф 4, буква „г“, а в рамките на нерегламентираните в него въпроси съгласно 

разпоредбите, посочени в Регламента на мрежата home.pl. 

3.  При прекратяване на договора за предоставяне на Услугите „NORD VPN“ от страна на Клиента, 

не се прилагат разпоредбите на Регламента на мрежата home.pl, публикуван на 

https://ionos.bg/terms-and-conditions/, предвиждащи възможността за разтрогване от страна 
на Клиента на договора, сключен с home.pl с предизвестие, по други причини, различни от 

посочените в точка 2 по-горе, с изключение на разпоредбата, предвиждаща възможността за 
разтрогване от Клиента на споразумението, сключено с home.pl в случай на промяна на този 

Правилник или Регламента на мрежата home.pl, публикуван на интернет сайта 

https://ionos.bg/terms-and-conditions/. 

  

§6  Заключителни разпоредби  

  

1. По въпроси, които не са регулирани в настоящия Правилник, ще се прилага Регламентът на 

мрежата home.pl, публикуван на https://ionos.bg/terms-and-conditions/, и лицензионното 

споразумение на Производителя, посочено в § 2, точка 4, буква „г“. 

2. home.pl си запазва правото да променя Правилника, както също да замени Правилника с 

нов. Измененията в Правилника или новият Правилник се въвеждат при спазване на 
разпоредбите на мрежата home.pl за промените / въвеждането на нов регламент на мрежата 

home.pl. 

3. home.pl си запазва правото да променя Приложение №1 към Правилника, чрез промяна на 

типа и вида Услуги „NORD VPN“ (разширяване и ограничаване, добавяне на нови). 

Подобна промяна не представлява промяна в Правилника по смисъла на закона и Регламента 

на мрежата home.pl. Тази промяна не оказва влияние при използването на Услугите „NORD 

VPN“ въз основа на споразуменията, сключени преди влизане в сила на договора за 
предоставяне на Услугите „NORD VPN“ от home.pl. 

4. Правилникът в тази си версия влиза в сила в деня на публикуването му в сайта 

https://ionos.bg/terms-and-conditions/ и се прилага единствено спрямо сключените или 

удължени (подновени) след датата на влизането му в сила споразумения. 

https://ionos.bg/regulaminy
https://home.pl/regulaminy
https://ionos.bg/regulaminy

