Правилник за Услугите ESET
§1 Общи разпоредби

1. Настоящият правилник (наричан по-долу: Правилник) регулира правилата
за предоставяне на услугите ESET (наричани по-долу: ESET Услуги) от
home.pl Spółkę Akcyjną [Акционерно дружество] със седалище в гр. Шчечин,
Полша, с адрес: ul. Zbożowa 4, 70-653 Шчечин, Полша, регистрирано в
търговския регистър на Националния съдебен регистър, воден от Районен
съд Шчечин - Център в гр. Шчечин, Отдел XIII Търговски на Националния
съдебен регистър под номер 0000431335, номер REGON: 811158242, VAT:
8522103252, с дружествен капитал в размер на 1 233 400,00 PLN изцяло
платен (наричано по-долу: home.pl).
2.

home.pl

предоставя

ESET

Услуги,

съгласно

споразумението

за

сътрудничество с DAGMA sp. z o.o. [Дружество с ограничена отговорност]
със седалище в гр. Катовице, Полша, ul. Pszczyńska 15, 40-478 Катовице,
Полша (наричано по-долу: Партньор), което е упълномощен партньор на
производителя на софтуера, изискван за използване на ESET Услугите (подолу Софтуер), дружеството ESET, spol. s r.o, със седалище в гр. Братислава,
Словакия (наричано по-долу: Производител).
3. Правилникът е достъпен на разположение на интернет страница с адрес:
https://ionos.bg/terms-and-conditions/
4. Включените в Правилника термини, които са изписани с главна буква, са
със значение дадено на тях в Правилника на мрежата home.pl, достъпен на
интернет страницата, с адрес https://ionos.bg/terms-and-conditions/ (по-долу:
Правилник на мрежата home.pl), доколкото дефинициите на тези термини
не са включени директно в Правилника.
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§2 Правила за използване на ESET Услуги

1. Услугите ESET са услуги, предоставяни по електронен път от home.pl в
сътрудничество

с

Партньора,

посочени

в

Приложение

№1

към

Правилника, достъпен на интернет страницата https://ionos.bg/terms-andconditions/
2. Спецификациите на Услугите на ESET и Ценовата листа, са достъпни на
интернет страница home.pl, с адреси: https://ionos.bg/eset
3. Изборът на вида на Услугите ESET измежду описаните в Приложение №1
към Правилника и техните параметри, описани в Спецификацията на
Услугите ESET, включително избора на Период на абонамент, се състои на
етапа на извършване на поръчка от Клиента.
4. Задължителното условие за използване на Услугите ESET е:
a) местожителство или седалище на територията на Република Полша,
b) приемане на разпоредбите на Правилника, и
c) приемане на разпоредбите на Правилника на мрежата home.pl, в
понастоящем действащата версия и
d) приемане на разпоредбите на лицензионното споразумение на
Производителя

за

използване

на

Софтуер,

достъпно

при

инсталирането на Софтуера на целевото устройство, и
e) активиране на Услугата ESET (Софтуера) по начин, описан в § 3 в срок от
3 дни от дата на сключване на Договора за предоставяне на ESET
Услуга.
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§3 Достъп до Софтуера

1. След като home.pl получи плащане за покупката на ESET Услуги, Клиентът
ще получи посредством имейл съобщение код, активиращ Софтуера и
информация, необходима за активиране на Софтуера.
2. Изтеглянето и използването на Софтуера се извършва при условия,
посочени в лицензионното споразумение на Производителя, посочено в
§2, параграф 4, буква d) по-горе, за Абонаментен Период, приложим за вида
на поръчаните ESET Услуги, считано от деня на неговото активиране. При
което, в случай, че активирането на Софтуерът настъпи след изтичането на
срока, определен в §2, параграф 4, буква e) по-горе, тогава Абонаментният
Период, се брои от следващия ден след изтичането на периода, определен
в §2, точка 4, буква e), тоест от четвъртия ден след деня на сключването на
Договор за предоставяне на ESET Услуга.
3. Софтуерът работи само в рамките на операционни системи, отговарящи на
спецификацията на Производителя, подходяща за дадена версия на
Софтуера.
4. В резултат на извършваната от Производителя актуализация/ разработка на
Софтуер, някои от функциите на Софтуера, могат да бъдат модифицирани
по време на течението на договора за предоставяне на ESET Услуги.
§4 Гаранция

Софтуерът, активиран съгласно договора за предоставяне на ESET Услуги от
home.pl, се покрива от гаранцията на Производителя, съгласно правилата,
определени в лицензионното споразумение на Производителя, посочено в § 2,
точка 4, буква d).
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§5 Прекратяване на договора за предоставяне от home.pl на Услуга ESET

1. Договорът за предоставяне на Услуги ESET се сключва между home.pl и
Клиента за определен период, обхващащ Абонаментен Период, посочен в
Спецификацията на поръчаната и платена от Клиента Услуга ESET.
2. Договорът за предоставяне на Услугата ESET може да бъде прекратен преди
изтичането на Абонаментният период, посочен в точка 1 от Клиента,
единствено в резултат на обстоятелства за които носи отговорност само
home.pl. Прекратяване на договора за предоставяне на Услугата ESET,
посочено в предишното изречение, се извършва съгласно правилата,
определени

преди

всичко

в

лицензионното

споразумение

на

Производителя, предвидено в § 2, точка 4, буква d, а в обхват, който е
нерегулиран в него на принципите, определени в Правилника на мрежата
home.pl, достъпен на интернет страницата с адрес: https://ionos.bg/termsand-conditions/
3. За прекратяване на договора за предоставяне на ESET Услуги от Клиента, не
се прилагат разпоредбите на Правилника на мрежата home.pl, достъпен
на интернет страницата, с адрес: https://ionos.bg/terms-and-conditions/,
предвиждащи възможност за прекратяване от договор от Клиента,
сключен с home.pl в случай на предизвестие поради други причини от
тези, посочените в точка 2 по-горе, с изключение на разпоредбата,
предвиждаща възможност за предизвестие от Клиента на договор,
сключен с home.pl в случай на смяна на настоящия Правилник или
Правилника на мрежата home.pl, достъпен на интернет страницата, с
адрес: https://ionos.bg/terms-and-conditions/
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§6 Заключителни разпоредби

1. За въпросите, които не са уредени от настоящия Правилник, се прилага
Правилника на мрежата home.pl, достъпен на интернет страницата, с
адрес

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

и

лицензионното

споразумение на Производителя, предвидено в § 2, точка 4, буква d).
2. home.pl си запазва възможността да изменя Правилника, както и замяната
на Правилника с нов. Смяната на Правилника или нов Правилник се
въвеждат при използването на разпоредбите на Правилника на мрежата
home.pl, касаещи смените/въвеждането на нов правилник на мрежата
home.pl
3. home.pl си запазва възможността да изменя Приложение №1 към
Правилника чрез смяна на типовете и видовете на Услуги ESET
(разширяване и ограничаване, дописване на нови). Такава промяна не
представлява промяна в настоящия Правилник по смисъла на правните
разпоредби и Правилника на мрежата home.pl. Такава промяна не влияе
върху използването на Услугите ESET въз основа на сключените преди
нейното въвеждане Dоговори за предоставяне от home.pl на Услуга ESET.
4. Правилникът в настоящата версия влиза в сила в деня на публикуване на
интернет страницата: 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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