Правилник за Услугите Google G Suite
§1 Общи разпоредби
1. Настоящият Правилник регулира правилата за предоставяне на услугите Google G Suite
(наричани по-долу: Google G Suite Услуги) от home.pl Spółka Akcyjna [Акционерно дружество]
със седалище в гр. Шчечин, Полша, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Polska, вписано 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 KRS 0000431335,
VAT: 8522103252, номер REGON: 811158242, с дружествен капитал в размер на 1 233 400,00
PLN изцяло платен (наричано по-долу: home.pl).
2. home.pl предоставя Google G Suite Услуги в сътрудничество с фирмата Google Ireland Limited
Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ирландия IE6388047V (наричана по-долу Партньор).
3. Правилникът е достъпен на разположение на интернет страница home.pl, с адрес:
https://ionos.bg/terms-and-conditions/.
§2 Правила за използване на услуги Google G Suite
1. Услугите Google G Suite са услуги, предоставяни по електронен път от home.pl в
сътрудничество с Партньора, посочени в Приложение №1 към Правилника, достъпен на
интернет страницата home.pl, с адрес: https://ionos.bg/terms-and-conditions/.
2. Спецификациите на Услугите на Google G Suite и Ценовата листа, са достъпни на интернет
страницата home.pl, с адрес: https://home.pl. Пълната спецификация на Услугите Google G
Suite, заедно с техническите параметри, се намират на интернет страницата с адрес:
https://gsuite.google.pl/intl/pl/features/
3. Изборът на вида на Услугата Google G Suite измежду описаните в Приложение №1 към
Правилника и нейните параметри, описани в Спецификацията на Услугите Google G Suite,
включително избора на Период на абонамент, се състои на етапа на извършване на поръчка
от Клиента.
4. Задължителното условие за използване на Услугите Google G Suite Services е:
a) приемане на разпоредбите на настоящия Правилник, и
b) приемане на разпоредбите на Правилника на мрежата home.pl, достъпен на интернет
страницата home.pl, с адрес: https://ionos.bg/terms-and-conditions/, и
c) приемане при първият вход в административния панел на G Suite, достъпен на интернет
страницата, с адрес: https://admin.google.com, на разпоредбите на лиценза за Софтуер,
задължителни за използване на Услугите Google G Suite, достъпни на интернет страницата, с
адрес: https://gsuite.google.com/intl/pl/terms/2013/1/premier_terms.html.
5. Клиентът, в рамките на използването на Услугите Google G Suite, има достъп до два
административни панела:
a) административният панел на интернет страницата home.pl, с адрес: https://cp.home.pl (тук
са достъпни, наред с други: данни на Клиента, фактури за Услуга Google G Suite, крайна дата
на Абонаментният период), и
b) административният панел на интернет страницата, с адрес: https://admin.google.com
служещ за управление на Услугите Google G Suite.
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§3 Прекратяване на договора за предоставяне от home.pl на Услуга Google G Suite.
1. Договорът за предоставяне на Услуга Google G Suite се сключва между home.pl и Клиента за
определен период, обхващащ Абонаментният период, посочен в Спецификацията на
поръчаната и платена от Клиента Услуга Google G Suite
2. Договорът за предоставяне на Услуга Google G Suite може да бъде прекратен преди
изтичането на Абонаментният период, посочен в точка 1 от Клиента или неговите
правоприемници, които са станали страна в договора за предоставяне на Услуга Google G Suite
в рамките на универсално или сингуларно правоприемство, единствено в резултат на
обстоятелства за които носи отговорност само home.pl, в този случай неспазването от home.pl
на достъпност на Услугата Google G Suite на ниво, декларирано от SLA (Споразумението за ниво
на обслужване). Прекратяване на договора за предоставяне на Услугата Google G Suite,
посочено в предишното изречение, се извършва съгласно правилата, определени преди
всичко в лиценза, предвиден в § 2, т. 4, буква c, а в обхват, който е нерегулиран в него на
принципите, определени в Правилника на мрежата home.pl, достъпен на интернет страницата
home.pl, с адрес: https://ionos.bg/terms-and-conditions/
§4 Заключителни разпоредби
1. За въпросите, които не са уредени от настоящия Правилник, се прилага Правилника на
мрежата home.pl, достъпен на интернет страницата home.pl, с адрес: https://ionos.bg/termsand-conditions/ и лиценза, предвиден в § 2, точка 4, буква c.
2. home.pl си запазва възможността да изменя Приложение №1 към Правилника чрез смяна
на типовете и видовете на Услуги Google G Suite (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, достъпен на интернет страницата home.pl, с адрес:
https://ionos.bg/terms-and-conditions/. Такава промяна не влияе върху използването на
Услугите Google G Suite въз основа на сключените преди нейното въвеждане договори за
предоставяне от home.pl на Услуга Google G Suite.
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