Условия на услуга „SiteLock“
§1 Общи разпоредби
1. Настоящите условия (наричани по-долу: Условия) регламентират правилата за
предоставяне на услуга SIteLock (наричана по-долу „Услуга SIteLock“) 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 8522103252, (наричано по-нататък: home.pl).
2. home.pl предоставя услуга SiteLock, съгласно договор за сътрудничество с
компания SiteLock, LLC, регистрирана в щата Аризона, със седалище на адрес:
8800 E. Chaparral Road, STE 300 Scottsdale, AZ 85250 (наричано по-долу:
Партньор).
3. Условията са 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 услуга SiteLock
1. Услуга SiteLock е услуга, предоставяна по електронен път от home.pl в
сътрудничество с Партньор, състояща се в предоставяне на инструменти за
управление на сигурността на уебсайтове, позволяващи тяхната активна защита
срещу зловреден софтуер (малуер), неоторизиран достъп и други заплахи,
причинени от хакерски дейности.
2. Спецификацията на услуга SiteLock и ценовата листа са достъпни на уебсайта
на home.pl - https://ionos.bg.
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3. Пакетът на услуга SiteLock се избира измежду описаните в спецификацията на
услуга SiteLock при извършване на поръчката от клиента на уебсайта на home.pl
- https://ionos.bg.
4. Предпоставка за използване на услуга SiteLock е:
а) приемане на настоящите условия, и
б)

приемане

на

условията

на

мрежа

home.pl,

достъпни

на

уебсайт

https://ionos.bg/terms-and-conditions/, и
в) приемане на условията на Партньора, достъпни на уебсайта на Партньора
https://www.sitelock.com/terms.php, и
г) вписване в уебсайта на Партньора sitelock.com с потребителското име
паролата, получени от home.pl на имейл адреса, предоставен в панела за
клиенти, както и предоставяне на информация, изисквана от Партньора в
съответствие с обхвата на формуляра, достъпни на уебсайта на сайта на
Партньора - sitelock.com.
§3 Достъп до услуга SiteLock
След като home.pl получи плащане за услуга SiteLock, Клиентът ще получи от
home.pl на имейл адреса, предоставен в информационния панел на клиента,
информация, необходима за вписване в уебсайта на Партньора - sitelock.com, за
да използва услугата SiteLock.

§ 5 Прекратяване на договора за предоставяне на услуга SiteLock
1. Договорът за предоставяне на услуга SiteLock се сключва за определен
период, обхващащ Периода на абонамента, избран при извършване на
поръчката от Клиента на уебсайта на home.pl - https://ionos.bg.
2. Договорът за предоставяне на услуга SiteLock може да се прекрати от Клиента
преди изтичане на срока, посочен в точка 1 по-горе, само по причини, зависещи
единствено от home.pl, т.е. в случай на неизпълнение или неправилно
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изпълнение на услуга SiteLock. При прекратяване на договора за предоставяне
на услуга SiteLock не се прилагат разпоредбите на Условията на мрежа home.pl,
които предвиждат възможността Клиентът да прекрати договора, сключен с
home.pl, с предизвестие, с изключение на разпоредбата, предвиждаща
възможност за прекратяване на договора, сключен с home.pl при промяна на
тези Условия или Условията на мрежа home.pl.
§ 6 Заключителни разпоредби.
При въпроси, които не са обхванати от тези Условия, се прилага следното:
a) Условията на мрежа home.pl, достъпни на https://ionos.bg/terms-andconditions/,
б) Условията на Партньора, достъпни на уебсайта на сайта на Партньора siterlock.com.
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