Условия на промоцията: „Хостинг и свързани
услуги”
1.

Речник:
1)

Услуга, обхваната от Промоцията - е услугата на ionos.bg, посочена в

Условията на промоцията, която е закупена от ionos.bg за Абонаментния
период, посочен в Условията на промоцията като част от промоцията, т.е. на
промоционалната цена, посочена в Условията за промоцията.
2)

Ограничение на количеството Услуги, обхванати от промоцията - брой

Услуги, обхванати от промоцията, които могат да бъдат Закупени от един
Участник в промоцията от негово име и за негова собствена полза в ionos.bg в
рамките на дадена промоция, независимо от метода на Закупуване на Услугата,
обхваната от промоцията, (напр. по телефон, чрез интернет) и независимо дали
Закупуването на Услугата, обхваната от промоцията, е извършено посредством
един или повече акаунти (Клиентски акаунт), създадени от този Участник в
промоцията или за този Участник в промоцията. Освен ако по-нататъшните
разпоредби на настоящите Условия на промоцията не предвиждат друго, към
Ограничението на количеството Услуги, обхванати от промоцията, се включват
също Услугите, обхванати от промоцията или други Услуги, принадлежащи
към същата тази Група от услуги на ionos.bg като Услугата, обхваната от
промоцията, Закупуването на която Участникът в промоцията е направил в
рамките на други промоции, организирани от ionos.bg в периода от 26.05.2018
г. (Глобално ограничение).
3)

Предприемач - физическо лице, юридическо лице и организационно

звено, което не е юридическо лице, на което специален закон признава
правоспособност

–

извършващо

от

собствено

име

стопанска

или

професионална дейност.
4)

Потребител - физическо лице, ползващо Услуга на ionos.bg, въз основа на

Договора, който е сключен с ionos.bg за цели, които не са пряко свързани с
неговата стопанска или професионална дейност.
5)

Предприемач с права на Потребител - Предприемач, който е физическо

лице, който след датата на влизане в сила на чл. 1 и чл. 55 от Закона от 31 юли
2019 г. за изменение на някои актове с цел намаляване на регулаторната тежест,
сключва Договор, пряко свързан с неговата стопанска дейност, докато от

съдържанието на този Договор се вижда, че той няма професионален характер
за него, вследствие по-специално на предмета на извършваната от него
стопанска дейност, налична въз основа на разпоредбите за Централния
регистър и информация за стопанската дейност.
6)

Клиент или Абонат - физическо лице, юридическо лице или

организационно звено, което не е юридическо лице, на което законът признава
правоспособност, ползващо Услугата на ionos.bg въз основа на Договор или
възнамеряващо да използва Услугата на iоnos.bg въз основа на Договор.
Клиентът може да има статут на Потребител, Предприемач, Предприемач с
права на потребител.
7)

Участник в промоцията - по смисъла на Правилника е Клиент, който е

изпълнил всички условия, описани в Правилника и в Условията на промоцията
и е Закупил от ionos.bg Услуга, обхваната от промоция.
8)

Правилник на Услугата, обхваната от промоцията - това е правилникът,

обхващащ правилата за ползване на Услугата, обхваната от промоцията
(различен от настоящия Правилник), достъпен или посочен на уебсайта на
адрес: https://ionos.bg/terms-and-conditions/
9)

Регистрация на Услугата – осъществяване на първа покупка на дадена

Услуга на ionos.bg за първия Абонаментен период.
10)

Подновяване на Услугата - извършване на следваща покупка на дадена

Услуга на ionos.bg, непосредствено след изтичане на досегашния Абонаментен
период за следващ Абонаментен период.
11)

Група от услуги - Услуги на ionos.bg, свързани помежду си от гледище на

подобния или идентичен предмет на услугата. Спецификацията на Групите от
услуги заедно с разпределението на различните Услуги, включени в дадена
Група от услуги, се намира в Ценоразписа.

Ако в съдържанието на настоящите Условия на промоцията са включени
термини, различни от посочените по-горе, написани с главна буква, тогава тези
термини трябва да получат значението, посочено в Правилника за предоставяне
на услугите на ionos.bg, достъпен на интернет адрес: https://ionos.bg/termsandconditions/

Идентификация на Услугите/Услугата, обхваната от промоцията:

2.

Група от услуги
на ionos.bg към
която принадлежи

Услуга, обхваната от
промоцията
(наименование на
Услугата, обхваната

Услугата,
обхваната от
промоцията

от промоцията
съгласно
Ценоразписа)

Абонаментен
период на

Промоционална
цена

Услугата,

Цена на Услугата,
обхваната от
промоцията,
вследствие на
Ценоразписа,
валидна към
датата на влизане
в сила на
промоцията
(редовна цена)

обхваната от
промоцията

Wordpress
хостинг
Hosting Wordpress
1 година
SSD Start
Hosting Wordpress
1 година
Pro

19,53 BGN
39,06 BGN

228,00 BGN
552 BGN

WWW хостинг
Hosting Basic
Hosting Standard
Hosting Premium

1 година
1 година
1 година

9,77 BGN
17,58 BGN
27,35 BGN

180 BGN
366 BGN
552 BGN

Hosting Presta Start

1 година

31,00 BGN

228 BGN

Бизнес поща

1 година

5,94 BGN

ionosSSL Start
RapidSSL
True BusinessID
TrueBusinessID EV

1 година
1 година
1 година
1 година

1,98 BGN
29,00 BGN
137,00 BGN
235,00 BGN

Presta хостинг
Поща
SSL сертификати

3.

Описание
обхванати

на

Ограничението

на

35 BGN
42 BGN
239 BGN
325 BGN

количеството Услуги,

от промоцията:

Не се отнася
4.

Продължителност на промоцията:

от 01.04.2021 до 31.12.2021
5.

Правилници, включващи правилата за промоция и ползване на Услугата,
обхваната от промоцията:
а) Правилник за предоставяне на услуги от ionos.bg, наличен на интернет адрес:
https://terms.ionos.bg/pravilnik-na-mrezhata-home-pl-ionos-bg-20210104.pdf, наричан
Правилник за предоставяне на услуги от ionos.bg и

б) Правилниците на отделните Услуги, обхванати от промоцията (приложими в
зависимост от вида на Услугите, обхванати от промоцията, които Клиентът купува):
1)

Правилникът на Хостинг услуга и услугата e-mail поща, достъпен на адрес:
https://terms.ionos.bg/regulations-for-hosting-service-20191203.pdf
(Правилник на

Услугата, обхваната от промоцияра).
2)

Правилникът
достъпен

на
на

услугата
адрес:

Hosting

WordPress,

https://terms.ionos.bg/regulations-for-hosting-wordpress-20191203.pdf
(Правилник на Услугата, обхваната от промоцията).
3)

Правилникът
на
на
адрес:

услугата

Сертификат SSL,

https://terms.ionos.bg/regulations-for-ssl-certificate-20191203.pdf

достъпен

(Правилник

на

Услугата, обхваната от промоцияра).
4)

Правилникът
адрес:

на

услугата

Prestahosting, достъпен

https://terms.ionos.bg/regulations-for-prestahosting-20191203.pdf

(Правилник

на
на

Услугата, обхваната от промоцията).
Клиенти, към които е насочена промоцията:

6.
-

Всички Клиенти
Размер и начини за изчисляване на неустойка по договора, посочена в т. 67 от

7.

Правилника на мрежата ionos.bg: https://terms.ionos.bg/pravilnik-na-mrezhata-homeplionos-bg-20210104.pdf
Неустойката по договора представлява разликата между промоционалната цена
бруто на Услугата, обхваната от промоцията, посочена в таблицата в т. 2 по-горе,
и редовната цена бруто на Услугата, обхваната от промоцията, посочена в
таблицата по-горе.
Начин на плащане на дължимата сума за Закупуване на Услугата, обхваната от

8.

промоцията:
а) авансово плащане на цялата промоционална цена, посочена в
таблицата в т. 2 по-горе.
Други условия:

9.
-

в рамките на промоцията може да се направи единствено Регистрация на Услугите,
обхванати от промоцията.

