Правилник на Услуга Prestahosting
§1 Общи разпоредби
1. Настоящият Правилник регламентира правилата за предоставяне на услуга Prestahosting
(наричана по-долу „Услуга Prestahosting”) 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
0000431335, номер REGON 811158242, ДДС номер 852210325, (наричано по-нататък:
home.pl).
2. Правилникът е на разположение за разглеждане в седалището на home.pl и на уебсайта
на адрес: https://ionos.bg/terms-and-conditions/.

§ 2 Правила за използване на Услугата Prestahosting

1. Услугата Prestahosting е услуга, предоставяна по електронен път от home.pl, състояща се
в предоставянето на хостинг услуга (платено предоставяне на Клиента от home.pl на
услуги, състоящи се в предоставянето на Клиентите на възможност да поддържат и
споделят страници в публичната WWW мрежа), заедно с автоматичното инсталиране на
приложението PrestaShop, което позволява на Клиента да управлява интернет магазин.
2. Спецификацията на Услуга Prestahosting и пакетите, в рамките на които се предоставя, е
достъпна на уебсайта с адрес: https://home.pl/prestahosting.
3. Ценовата листа е достъпна на интернет страницата home.pl с адрес: https://home.pl.
4. Изборът на вида на пакет за Услуга Prestahosting WordPress, сред описаните в точка 2 погоре, настъпва на етапа на направа на поръчката от Клиента.
5. Задължително условие за използване на Услуга Prestahosting е:
а. приемане на разпоредбите на настоящия Правилник, и
б. приемане на разпоредбите на Правилника на мрежата home.pl, и
в. приемане на разпоредбите на лиценза, достъпен на уебсайта с адрес
https://opensource.org/licenses/OSL-3.0, и
г. изпълнение на други условия, посочени в правилниците, упоменати в буква а) -b) погоре и в лиценза, упоменат в буква c) по-горе, и
д. плащане за Услугите Prestahosting.
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6. Като част от Услугата Prestahosting, Клиентът получава достъп до елементите,
необходими за управление на бази данни и съдържанието на FTP сървъра. Клиентът
извършва дейностите, описани в предходното изречение, самостоятелно, без участието
на home.pl и е отговорен за извършването на тези дейности.
7. По време на инсталирането на PrestaShop приложението на Клиента може да бъде
предоставена информация за допълнителни безплатни разширения (т. нар. добавки),
които увеличават функционалността на PrestaShop приложението.
8. Услугата Prestahosting не включва актуализации, инсталирани на Услугата

на

Потребителя на PrestaShop, следователно, използвайки Услугата Prestahosting, Клиентът
е длъжен самостоятелно да актуализира всяко инсталирано PrestaShop приложение, в
панела на всяко приложение.
9. Услугата Prestahosting не включва техническа поддръжка home.pl по време на
инсталирането на разширения, посочени в точка 7 по-горе. Услугата Prestahosting също
не включва актуализации на разширения, посочени в точка 8 по-горе. Следователно,
Клиентът е длъжен самостоятелно да извърши инсталацията и актуализацията на
разширенията, посочени в точки 7 и 8 по-горе.
§ 3 Заключителни разпоредби

Относно въпроси, които не са регулирани от настоящия Правилник, се прилага Правилника
на мрежата home.pl, достъпен на страницата https://ionos.bg/terms-and-conditions/, както и
лицензът, посочен в § 2, точка 5, буква „в”.
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