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Правилник на Хостинг услуга 
 
 
§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 по-

нататък:  Организатор).  

2. Правилника е достъпен в седалището на home.pl и на уебсайта, на адрес: 

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

 

§2 Правила за използване на хостинг услуга 

1. Хостинг услугата е услуга, предоставяна по електронен път от home.pl, която 

включва платени услуги, предоставени от home.pl на Клиента, състояща се 

в предоставяне на клиенти с възможност да поддържат и споделят 

уебсайтове в обществената World Wide Web. 

2. Спецификациите на хостинг услугата и Ценовата листа са достъпни на 

уебсайта home.pl на https://ionos.bg 

3. Видът на хостинг услугата се избира на етапа на извършване на поръчката 

от клиента. 

4. Ограниченията на параметрите на хостинг услугата са посочени в 

спецификацията на хостинг услугата. Клиентът е отговорен за текущото 

спазване на ограниченията, посочени в предходното изречение. 
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5. Ако Клиентът превиши лимита на параметъра Хостинг услуги, home.pl има 

право да ограничи предоставянето на хостинг услугата или да преустанови 

предоставянето на хостинг услугата, включително оттеглянето на всички 

имейл съобщения, изпратени до клиента на техните изпращачи. 

6. Клиентът е длъжен да направи резервно копие на Материалите. home.pl не 

е длъжен да прави резервно копие на материалите и не е длъжен да ги 

възстанови, ако те са загубени от клиента. 

7. home.pl предоставя гарантираното време за достъп на хостинг услугата по 

отношение на хостинг услугата в размер, определен в спецификацията на 

хостинг услугата. 

8. Необходимо условие за използване на хостинг 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) заплащане на такси за хостинг услугата. 

§3 Заключителни разпоредби. 

По въпроси, които не са обхванати от тези регламенти, се прилагат 

регламентите на home.pl мрежата, достъпни на адрес: https://ionos.bg/terms-and-

conditions/ 

 


