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Правилник на Услуга Website Builder + SSL активиране 

  

§1 Общи разпоредби 

1. Настоящият Правилник регламентира принципите на предоставянето на услуга Website 
Builder + SSL активиране (наричана по-долу „Услуга Wizard”) 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 
852210325 (наричано по-нататък:  home.pl).  

2. Правилникът е достъп на интернет страницата https://ionos.bg/terms-and-conditions.  
  
§2 Правила за използване на Услуга Wizard 

1. Услугата Wizard е услуга, предоставяна по електронен път от Оператора, състояща се в 
предоставянето на Клиента приложение Wizard, служещо за създаване и публикуване 
на WWW страници. 

2. Спецификацията на Услуга Wizard и Ценовата листа, са достъпни на уебсайта 
http://ionos.bg    

3. Услугата Wizard се предоставя като част от пакети, посочени в Спецификацията на Услуга 
Wizard. 

4. Изборът на вида на пакет за Услугата Wizard настъпва на етапа на направа на поръчката 
от Клиента.   

5. Задължително условие за използване на Услуга Wizard е: 
a. (а) приемане на разпоредбите на настоящия Правилник, и 
b. (б) приемане на разпоредбите на Правилника на мрежата home.pl. 

6. Операторът си запазва правото да актуализира приложението Wizard до по-нова версия, 
предоставена от производителя на приложението Wizard. 

7. Като част от използването на Услуга Wizard, е оправомощен чрез приложението Wizard 
да създаде само една WWW страница и да я публикува само на уебсайта на Оператора 
като част от хостинг услугата, предоставена от Оператора в полза на Клиента. 

8. Обемът на WWW страницата, създадена с помощта на приложението Wizard, зависи от 
количеството дисково пространство, предоставено на Клиента от Оператора на уебсайта 
на Оператора като част от хостинг услугата, предоставена от Оператора в полза на 
Клиента. 

9. В рамките на използването на Услуга Wizar, Клиентът е оправомощен, с помощта на 
приложението Wizard, да въвежда модификация на WWW страница, създадена с 
помощта на приложението Wizard. Модификацията на WWW страница е възможна 
единствено при такъв обхват, който позволява функционалността на приложението 
Wizard. В случай на въвеждане на модификация на WWW страница, създадена с 
помощта на приложението Wizard, функционалността на приложението Wizard не 
позволява връщане към предишната версия / структура на WWW страницата. 
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10. В рамките на използването на Услуга Wizard, Клиентът не е оправомощен да копита 
WWW страницата, създадена с помощта на приложението Wizard на уебсайта на други 
субекти различни от Оператора в рамките на предоставяната от тях хостинг услуга в 
полза на Клиента. 

 

§3 Заключителни  разпоредби 

Относно въпроси, които не са регулирани от настоящия Правилник, се прилага Правилника 
на мрежата home.pl, достъпен на https://ionos.bg/terms-and-conditions.  
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