Правилник за Услуга за Имена на Домейни
§1 Общи разпоредби.

1. Настоящият Правилник регламентира принципите на промоция „Business
Mail” (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 понататък: Организатор).
2. Регистър - субект, управляващ Домейн, който извършва регистрация и
поддръжка на Име на Домейн или други дейности, свързани с Име на
Домейн, описани в правилника, използвани от Регистър.
3. Регистратор - субект със статут на официален регистратор на домейни,
акредитиран от съответния Регистър, който може да действа от името на
home.pl като посредник между Клиента и съответния Регистър.
4. Правилникът е на разположение на уебсайта на следния адрес:
https://ionos.bg/terms-and-conditions/
§2 Правила за използване на Услугата.

1. home.pl посредничи изключително по електронен път в процедурата по
сключване на споразумение между Клиента и съответния Регистър относно
регистрацията или разширяването на Име на Домейн чрез поставяне на
уебсайт home.pl на оферти на Регистри, което дава възможност за поръчка
на Име на Домейн чрез уебсайта home.pl, пренасочване на поръчката,
поставена на уебсайта home.pl, до съответния Регистър, получаване и
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предоставяне на информация за процедурата за сключване на договора
относно регистрацията на Името на домейна.
2. home.pl не гарантира регистрация или разширение на Име на Домейн.
Регистрацията или подновяването зависи единствено от решението на
съответния Регистър.
3. Въз основа на Споразумението за посредничество при регистрацията на
Име на Домейн, Клиентът дава разрешение home.pl да го представлява
пред Регистъра. Клиентът е длъжен да потвърди съгласието си във формата
и времето, изисквани от home.pl. Обхватът на разрешение включва всички
дейности, насочени към регистриране и управление на Името на Домейна
от името на Клиента, включително възможността за предоставяне за
личните данни на Клиента в Регистъра, както се изисква от Регистъра. Ако
даден Регистър изисква Клиентът да регистрира пряко Име на Домейн,
home.pl незабавно ще уведоми Клиента. Информация за изискванията на
Регистрите в това отношение е достъпна на уебсайтовете на тези Регистри,
за които се отнася уебсайтът home.pl.
4. home.pl ще кандидатства в съответния Регистър за регистрация на Името на
Домейна, след като Клиентът заплати дължимата такса, посочена в
обобщението на условията на поръчката или в друг момент, произтичащ от
правилата, определени от Регистъра.
5. Доколкото е възможно, home.pl ще създаде опцията за резервация на Име
на Домейн при условията, определени от Регистъра, но без възможност за
използване на Името на Домейна през периода на резервацията и без да
гарантира регистрацията на запазеното Име на Домейн. Възможността за
резервиране на Име на Домейн зависи от наличието на такава
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функционалност от Регистъра или от наличието на такава техническа
възможност, т.е. функция в системата home.pl.
6. В допълнение към случаите, посочени в Правилник на home.pl мрежата,
home.pl има право да откаже сключването на Споразумението, ако:
а) Клиентът ще предостави неправилен синтаксис на Името на Домейна и
няма да коригира тези данни, въпреки молба от home.pl,
б) Името на Домейна е името на воеводството, окръга или комуната, а
заявителят за регистрация не е упълномощен от държавен или
самоуправляващ се административен орган.
7. В допълнение към случаите, посочени в Правилник на home.pl мрежата,
home.pl има право да прекрати споразумението с незабавно действие, ако:
а) Името на Домейн вече е регистрирано или запазено,
б) заявление за регистрация на дадено Име на Домейн вече е подадено от трета
страна,
в) заявлението за регистрация на Име на Домейн е непълно и изисква попълване
и Клиентът няма да го попълни, въпреки искането на home.pl или Регистъра, в
рамките на срока, посочен от home.pl или Регистър, или по други обективно
обосновани причини, регистрацията на Името на Домейна не е възможна.
8. Клиентът има пълното право да използва Името на Домейна. home.pl се
задължава да изпълнява инструкциите на Клиента за управление на Името
на Домейна, съобщени писмено или с помощта на Клиентския Панел, като
използва правилната парола за дотъп. Указанията на Клиента, към които се
отнася горното задължение, може да не са в противоречие с общо
приложимите закони. Докато Клиентът не започне да използва Името на
Домейна, home.pl ще има право, в замяна на поддържане на Името на
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Домейна на своите сървъри, да поставя информация или реклама на адреса
на Името на Домейн в съответствие с приложимото законодателство.
9. home.pl не носи отговорност за:
а) блокиране или изтриване на Името на Домейна от Регистъра и
евентуално изземване от трета страна,
б) регистриране на Име на Домейн недобросъвестно,
в) подаване на искания към дадено Име на Домейн от трети страни,
г) извършване на промени в конфигурацията на Името на Домейна или
изтриване на Името на Домейна от неоторизирано лице в резултат на
това, че Клиентът предоставя на трети лица данните за вход и парола
или Клиентския акаунт,
10. home.pl не събира отделни възнаграждения за дейности, свързани с
административната и техническата поддръжка на Името на домейна, освен
ако в регламентите на конкретна услуга home.pl или в промоционалните
разпоредби не е посочено друго.
11. Технически промени в конфигурацията на Името на домейна, включително
по-специално делегирането на Име на домейн на друг доставчик, не е
равносилно на оттегляне на съгласието да представлява Клиента пред
Регистъра, освен ако страните не се договорят друго. Това съгласие
престава да се прилага веднага след:
a) отписване на името на домейна,
b) оттегляне на съгласието от страна на Клиента,
c) изтичане или прекратяване на Споразумението, сключено между home.pl
и Клиента.
12. При отписване на Името на домейна или прехвърлянето му от Клиента на
друг доставчик, Споразумението се прекратява.
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13. Предпоставка за използване на Услугата е:
а) приемане на разпоредбите на настоящия правилник, и
б) приемане на разпоредбите на Правилник за мрежа home.pl, достъпни на
уебсайта на адрес https://ionos.bg/terms-and-conditions/ и
в) приемане на разпоредбите на правилника на съответния регистър,
достъпен на уебсайта на адрес: https://ionos.bg/terms-and-conditions/ и
г) приемане на разпоредбите на правилника на съответния секретар,
достъпни на уебсайта на адрес: https://ionos.bg/terms-and-conditions/ и
д) заплащане на такси за Услугата.
§3 Заключителни разпоредби.

По въпроси, които не са обхванати с този Правилник, се прилага следното:
а) Правила на съответния регистър, достъпни на уебсайта на адрес:
https://ionos.bg/terms-and-conditions/
б) Правила на съответния Регистратор, достъпни на уебсайта на:
https://home.pl/regulaminy
в) Правилник на мрежа home.pl, достъпна на сайта на следния адрес:
https://ionos.bg/terms-and-conditions/
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