Podmínky Služeb AVAST a AVG

§ 1 Obecná ustanovení

1. Tyto podmínky (dále jen: Podmínky) upravují zásady poskytování služeb AVAST a
AVG (dále jen: Služby AVAST a AVG) společností home.pl Spółka Akcyjna se sídlem v
Štětíně na ul. Zbożowa 4, 70-653 Štětín, zapsané v obchodním rejstříku národního
soudního rejstříku Okresním soudem Štětín - Centrum ve Štětíně, 13. obchodní
oddělení národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000431335, REGON
811158242, NIP 8522103252, základní kapitál 1 233 400,00 uhrazen v plné výši (dále
jen: home.pl).
2. home.pl poskytuje Služby AVAST a AVG, na základě smlouvy o spolupráci s
Arkadiuszem Stanoszek provozujícím obchodní činnost pod názvem CORE
Arkadiusz Stanoszek se sídlem Chorzów, ul. Wolności 109a, 41-500 Chorzów (dále
jen: Partner), jenž je zplnomocněným zástupcem výrobce softwaru, který je
nezbytný pro používání Služeb AVAST a AVG (dále jen Software) společnosti AVG
Technologies CZ, s.r.o. se sídlem v Brně v České republice (dále jen: Výrobce).
3. S Podmínkami se můžete podrobně seznámit na webových stránkách na adrese:
https://ionos.cz/terms-and-conditions/.
4. Pojmy obsažené v Podmínkách, zapsané velkými počátečními písmeny, mají
význam uvedený v Podmínkách sítě home.pl, která jsou k dispozici na webových
stránkách na adrese https://ionos.cz/terms-and-conditions/ (dále jen: Podmínky
sítě home.pl), pokud definice těchto termínů nebyly přímo obsaženy v Podmínkách.

§2 Pravidla pro používání Služeb AVAST a AVG

1. Služby AVAST a AVG jsou služby poskytované elektronicky společností home.pl ve
spolupráci s Partnerem, uvedené v Příloze č. 1 k Podmínkám, dostupné na webové
stránce na adrese: https://ionos.cz/terms-and-conditions/
2. Specifikace Služeb AVAST a AVG a Ceník jsou k dispozici na webových stránkách na
adrese: https://ionos.cz/avast-premier/, https://ionos.cz/avast-internet-security/ a
https://ionos.cz/avg-pc-tuneup/
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3. Výběr typu Služeb AVAST a AVG z nabídky představené v Příloze č.1 k Podmínkám
a jejich parametrů popsaných ve Specifikaci Služeb AVAST a AVG, včetně výběru
Období subskripce probíhá ve fázi zadání objednávky Zákazníkem.
4. Předpokladem, nezbytným pro používání Služeb AVAST a AVG je:
a) místo bydliště nebo sídla firmy v České republice,
b) přijetí ustanovení Podmínek a
c)

přijetí ustanovení Podmínek sítě home.pl, v aktuálně platné verzi a

d) přijetí ustanovení licenční smlouvy Výrobce k používání Softwaru , která je k
dispozici během instalace Softwaru na cílové zařízení, a
e) aktivace Služby AVAST a AVG (Softwaru) způsobem popsaným v § 3 do 3 dnů ode
dne uzavření Smlouvy o poskytování Služby AVAST a AVG.

§3 Přístup k Softwaru

1. Poté, co home.pl obdrží platbu za nákup Služeb AVAST a AVG obdrží zákazník emailem aktivační kód pro Software a informace nezbytné k aktivaci Softwaru.
2. Stažení a používání Softwaru probíhá za podmínek stanovených v licenční smlouvě
Výrobce uvedené v § 2 odst. 4 písm. d) na Období subskripce, v souladu s
objednaným typem Služeb AVAST a AVG, počítané ode dne jeho aktivace Přičemž v
případě, že k aktivaci Softwaru dojde po lhůtě stanovené v § 2 odst. 4 písm. e) výše,
počítá se Období subskripce ode dne následujícího po uplynutí období uvedeného
v § 2 odst. 4 písm. e), tj. od čtvrtého dne po uzavření Smlouvy o poskytování Služby
AVAST a AVG.
3. Software funguje pouze v operačních systémech, které jsou kompatibilní se
specifikacemi Výrobce určenými pro danou verzi Softwaru.
4. V důsledku aktualizace / vývoje softwaru Výrobcem mohou být některé funkce
softwaru během doby platnosti Smlouvy o poskytování Služeb AVAST a AVG
upraveny.

§4 Záruka
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Na software aktivovaný na základě Smlouvy o poskytování společností home.pl
Služeb AVAST a AVG se vztahuje záruka Výrobce za podmínek uvedených v licenční
smlouvě Výrobce, uvedené v § 2 bod 4 písm. d).

§5 Ukončení smlouvy o poskytování společností home.pl Služeb AVAST a AVG

1.

Smlouva o poskytování Služeb AVAST a AVG je uzavřena mezi home.pl a Zákazníkem
na dobu určitou vztahující se na období subskripce uvedené v Specifikaci Služeb
AVAST a AVG objednaných a uhrazených Zákazníkem.

2.

Smlouva o poskytování služeb AVAST a AVG Services může být ukončena před
vypršením platnosti Období subskripce, uvedeným v bodě 1, Zákazníkem, pouze v
důsledku okolností, za které je zodpovědná výhradně společnost home.pl.
Ukončení smlouvy o poskytování Služeb AVAST a AVG, uvedené v předchozí větě, se
uskutečňuje na základě zásad stanovených nejprve v licenční smlouvě Výrobce,
uvedené v § 2 bod 4 písm. d), a v rozsahu, který v ní není upraven - na zásadách
stanovených v Podmínkách sítě home.pl, dostupných na webových stránkách
https://ionos.cz/terms-and-conditions/

3.

Pro ukončení smlouvy o poskytování Služeb AVAST a AVG Zákazníkem se nepoužijí
ustanovení Podmínkách sítě home.pl, která jsou k dispozici na webových stránkách
https://ionos.cz/terms-and-conditions/ a která umožňují Zákazníkovi ukončit
smlouvu uzavřenou s home.pl výpovědí z jiných důvodů, než jsou uvedeny v bodě
2 výše, s výjimkou ustanovení, které umožňuje zákazníkovi vypovědět smlouvu
uzavřenou s home.pl v případě změn těchto Podmínek nebo Podmínek sítě
home.pl, dostupných na webových stránkách na adrese https://ionos.cz/terms-andconditions/

§6 Závěrečná ustanovení

1.

Ve věcech, na které se tyto Podmínky nevztahují, se použijí Podmínky sítě home.pl,
dostupná na webových stránkách na adrese https://ionos.cz/terms-and-conditions/
a licence Výrobce, uvedené v § 2 bod 4 písm. d.

2. home.pl si vyhrazuje právo na změnu Podmínek a jejich nahrazení novými
Podmínkami. Změna Podmínek nebo nové Podmínky se zavádějí pomocí
ustanovení Podmínek sítě home.pl týkajících se změn / zavedení nových Podmínek
sítě home.pl.
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3. home.pl si vyhrazuje právo změnit Přílohu č. 1 k Podmínkám změnou typů a druhů
Služeb AVAST a AVG (rozšiřování a omezování, dodání nových). Taková změna
nepředstavuje změnu Podmínek ve smyslu zákona a Podmínek sítě home.pl. Tato
změna nemá vliv na používání Služeb AVAST a AVG na základě Smluv o poskytování
společností home.pl Služeb AVAST a AVG Services před jejím zavedením.
4. Podmínky v tomto znění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webové
stránce: https://ionos.cz/terms-and-conditions/ a vztahují se pouze na smlouvy
uzavřené nebo prodloužené (obnovené) po dni jejich vstoupení v platnost.
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