Правилник на промоция: „Домейн с Business Cloud Starter”
§1 Общи постановления
1. Настоящият Правилник регламентира принципите на промоция „Домейн с Business
Cloud Starter” (наричана по-долу: промоция), организирана 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, Отдел XIII Търговски – Национален
съдебен регистър, под номер KRS 0000431335, номер REGON 811158242, ДДС номер
8522103252 (наричано по-нататък: Организатор).
2. Настоящият правилник (наричан по-долу: Правилник) е достъпен за разглеждане на
уебсайт с адрес https://ionos.bg/terms-and-conditions/.
3. 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 не позволяват тази възможност.

§ 2 Определения
1. Клиент - по смисъла на Правилника е Клиент по смисъла на Правилника на
Организатора.
2. Име на Домейн – по смисъла на Правилника е Име на Домейн по смисъла на
Правилника на Организатора, посочен в § 6 точка 1, за който Субект трябва да
регистрира чрез Организатора на цената, посочена в Ценовата листа, за да се
възползва от промоцията.
3. Абонаментен период на Промоционална услуги – е абонаментен период по смисъла
на Правилника на Организатора, посочен в § 6, точка 1, за който промоционалната
услуга е регистрирана при Организатора като част от промоцията, т.е. на
промоционалната цена, посочена в § 6, точка 1.
4. Субект – по смисъла на Правилника е физическо лице с пълна правоспособност или
юридическо лице или организационна единица, която не е юридическо лице, на която
отделен закон придава правоспособност.
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5. Правилник на Организатора – по смисъла на Правилника е Правилник на мрежата
home.pl, достъпен на уебсайта с адрес https://ionos.bg/terms-and-conditions/.
6. Правилници за Име на Домейн – по смисъла на Правилника, са различни от
Правилника на Организатора правилници относно Име на Домейн, достъпни или
посочени на уебсайта, посочен в точка 5 по-горе.
7. Правилници за Промоционални услуги – по смисъла на Правилника, са различни от
Правилника на Организатора правилници относно Промоционални Услуги, достъпни
или посочени на уебсайта, посочен в точка 5 по-горе.
8. Участник в промоцията – по смисъла на Правилника е Субект, който е изпълнил всички
условия, описани в § 5 и е регистрирал Промоционална услуги при Организатора като
част от промоция, т.е. на промоционалната цена, посочена в § 6 точка 1
9. Услуги – по смисъла на Правилника са услуги, различни от Промоционални Услуги и
услугата за регистрацията Име на Домейн в рамките на промоция, предоставяни от
Организатора.
10. Промоционална услуги – по смисъла на Правилника е услуга, предоставена по
електронен път от Организатора, посочена в § 6 точка 1, която е регистрирана чрез
Организатора за Абонаментен Период на Промоционалната Услуга в рамките на
промоция, т.е. на промоционалната цена, посочена в § 6 точка 1.

§3 Промяна на правилата на промоция
1. Правилата на промоцията могат да се променят по време на нейната
продължителност, с уговорката, че това не се прилага за договори, сключени преди
направената промяна.
2. Организаторът ще информира за обхвата на промяната на уебсайта с адрес:
https://ionos.bg/.

§4 Продължителност на промоцията
1. Промоцията продължава от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г.
2. Организаторът може да отмени промоцията без да посочва причина преди крайния
срок, посочен в точка 1 по-горе.
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3. Организаторът може да удължи периода на промоцията, посочен в точка 1 по-горе.
3. Информация за отмяна на промоцията или удължаването на периода на промоция ще
бъде публикувана на уебсайта с адрес: https://ionos.ro/.

§5 Участници на промоцията
1. Субектът през периода на промоцията да:
a. е регистрирал Име на Домейн при Организатора, и
b. е регистрирал Промоционална услуги при Организатора, и
c. е приел Правилника, и
d. приел Правилника на Организатора, и
e. приел Правилниците на Име на Домейн и на Промоционалната Услуга, и
f. отговаря на другите условия, посочени в правилниците, посочени в буквите c-e
по-горе, и
g. е заплатил изцяло дължимите такси за регистрация на Име на Домейн и на
Промоционална услуги при Организатора, и
h. се съгласи да получи от Организатора и други организации, включително
Регистри на Домейни, Сертифициращи Органи, цялата информация, посочена в
правилници в точки b-d по-горе, както и други, свързани с изпълнението на
услуги, свързани с Името на Домейна или с Промоционална услуги или по
отношение на други Услуги, предлагани от Организатора, включително
търговски (реклама и маркетинг) за статистически цели, особено за изследване
на нивото на удовлетвореност от изпълнение на Промоционална услуги или
услуги, свързани с Име на Домейн или Услуги, по-специално в режим на
телефонно обаждане или електронно съобщение или смс, използвайки имейл
адреса или телефонния номер, предоставени на Организатора по време на
регистрация или по време на ползване на Промоционална услуги или услуга,
свързана с Име на Домейна, и
i.

се съгласи
1. да получи, при първото и следващо разширения, валидността на Име на
Домейна чрез Организатора под форма на хартиена информация,
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посочена в Правилника на Организатора, за предстоящия срок на
изтичане на Име на Домейна и възможността за удължаване на неговата
валидност,
2. заплащане на такса, посочена в Ценовата листа представени в точки 1 и
2 се прилага за Субекти, които все още не са използвали Услуги,
предлагани от Организатора, и
j.

се съгласи
1. да получи, при първото и следващо подновяване на Промоционална
услуги чрез Организатора под форма на хартиена информация, посочена
в Правилника на Организатора, за предстоящия срок на изтичане на
Промоционална услуги и възможността за сключване на новото
Споразумение,гарантиращо приемственост на Промоционална услуги,
2. заплащане на такса, посочена в Ценовата листа представени в точки 1 и
2 се прилага за Субекти, които все още не са използвали Услуги,
предлагани от Организатора,

k. не са регистрирали следните услуги у Организатора: Click Shop, Click Shop
Premium ,Click Web Basic, Click Web Premium, Click Web Unlimited ,Business Cloud
Basic, Business Cloud Starter, Business Cloud Server, Business Cloud Unlimited,
Windows Server, Windows Server Pro, WordPress Hosting Basic, WordPress Hosting,
Wordpress Hosting Premium, Business Email.
2. От участие в промоция изключват се:
A) Служители на Организатора и членове на техните семейства, и
B) Субекти с подписано споразумение с Субекти със статут на
регистър или регистратор,
C) Акционери, съдружници и служители на Субекти, посочени в
точка b по-горе,
D) Членове на семейства на Субекти, посочени в точка c по-горе,
освен ако Организаторът реши друго.
3. Условията на промоцията не могат да бъдат използвани от Субекти, които не са
извършили плащания за Услугите или са забавили плащането за Услугите или преди
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това са изпълнявали договори с Организатора неправилно, освен ако Организаторът
не реши друго.

§6 Описание на промоцията
1. Субектите, които са изпълнили условията, посочени в § 5, могат да регистрират при
Организатора

Промоционална

услуги,

посочена

в

таблицата

по-долу,

на

промоционалната цена на сумата, посочена в таблицата по-долу за Абонаментен
Период на Промоционалната Услуга, посочен в таблицата по-долу.
•
•
•

•

Вид

Абонаментен

Промоционалната
услуга

•

•
•

•
•

Промоционална

период

цена

Вид

Промоционалната
услуга

на Промоционалната
услуга

•

Business Cloud

•

1 година

•

2 лв

•

С всякакъв край

Starter
•
2. Всеки Участник на промоцията, има право да се регистрира при Организатора на
условията на промоцията, описани в точка 1 по-горе, само една Промоционална
услуги.
3. Предоставянето, получено от Участника на промоцията като част от промоцията, не
подлежи на смяна с паричен еквивалент, други услуги, други Услуги или предоставяне.
4. Подробните правила на използване на Име на Домейн и услуга на регистрация на Име
на Домейн при Организатора се регулират от разпоредбите на изброените по-долу
правилници, в съответствие с реда, по който са изброени:
a) Правилник,
b) Правилници на Име на Домейна,
c) Правилници на Организатора.
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5. Подробните правила на използване на Промоционалната Услуга при Организатора се
регулират от разпоредбите на изброените по-долу правилници, в съответствие с реда,
по който са изброени:
d) Правилник,
e) Правилник на Промоционална услуги,
Правилник на Организатора.
§ 7 Прекратяване на договора за предоставяне на Промоционална услуги
1. Договорът за предоставяне на Промоционалната Услуга се сключва между
Организатора и Участника на промоцията за определен период, обхващащ
Абонаментния Период на Промоционалната Услуга.
2. Договорът за Промоционална услуги може да бъде прекратен преди края на
Абонаментния Период на Услугата за Промоция от Участника на промоцията
или неговите правоприемници, които са станали страна по договора за
предоставяне на Промоционална услуги при универсално или сингуларно
правоприемство
Организаторът

единствено
носи

пълна

в

резултат

отговорност,

на

обстоятелства,

включително

в

за

които

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 услуги, посочен в предходното
изречение, се извършва на принципите, посочени първо в Правилника на
Промоционалната Услуга, и в обхват, в който те не са регламентирани на
принципите, определени в Правилата на Организатора.
3. За прекратяване на договора на Промоционална услуги от Участника на
промоция или от неговите правоприемници, станали страна по договора за
предоставяне на Промоционални Услуги при универсално или еднолично
правоприемство,

не

се

прилагат

разпоредбите

на

Правилника

за

Промоционални Услуги или Правилника на Организатора, предвиждащи
Клиентът да прекрати сключения договор с Организатора чрез предизвестие по
причини, различни от посочените в точка 2 по-горе, с изключение на
разпоредбата, предвиждаща възможността Клиентът да прекрати договор,
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сключен с Организатора, в случай на промени в този Правилник или в
Правилник на Промоционална услуги или в Правилник на Организатора.
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§ 8 Заключителни разпоредби
По въпроси, които не са обхванати от Правилника, приложение имат разпоредбите на
изброените по-долу правилници, в съответствие с реда, по който са изброени:
a) Правилник,
b) Правилници на Име на Домейн и на Промоционална услуги,
c) Правилник на Организатора.
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