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Podmínky Hostingové služby 

§ 1 Obecná ustanovení.  

1. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují zásady poskytování hostingové 
služby (dále jen Hostingová služba) společnosti home.pl Spółka Akcyjna se sídlem 
ve 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, (dále jen: home.pl).   

2. Podmínky jsou dostupné k nahlédnutí v sídle home.pl a na webových stránkách na 
adrese: https://ionos.cz/terms-and-conditions/.  

 

§ 2 Pravidla používání Hostingové služby  

1. Hostingová služba je elektronicky poskytovaná služba společností home.pl, která 
zahrnuje placený přístup Zákazníka ke službám poskytovaným společností 
home.pl spočívajícím v poskytování možnosti umístění a sdílení stránek na veřejné 
WWW síti  

2. Specifikace Hostingové služby a Ceník jsou k dispozici na webových stránkách 
IONOS na adrese https://ionos.cz.  

3. Výběr typu Hostingové služby probíhá ve fázi zadávání objednávky Zákazníkem.   

4. Limity parametrů Hostingové služby jsou uvedeny ve Specifikaci hostingové služby. 
Zákazník odpovídá za průběžné dodržování limitů, uvedených v předchozí větě.  

5. Pokud Zákazník překročí limit parametru Hostingové služby, je home.pl oprávněn 
Omezit Hostingovou službu nebo Pozastavit hostingovou službu, včetně vrácení 
všech e-mailových zpráv zaslaných Zákazníkovi jejich odesílatelům.  

6. Zákazník je povinen vytvořit záložní kopii Materiálů. home.pl není povinen tvořit 
záložní kopii Materiálů a není povinen je obnovit, pokud dojde k jejich ztrátě 
Zákazníkem.   

7. home.pl poskytuje garantovanou dobu dostupnosti Hostingové služby ve vztahu k 
hostingové službě ve výši uvedené ve Specifikaci Hostingové Služby.   

8. Předpokladem, nezbytným pro používání Hostingových služeb je:   

a) přijetí ustanovení těchto Podmínek a   
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b) přijetí ustanovení Podmínek sítě home.pl, dostupných na webové stránce na 
adrese https://ionos.cz/terms-and-conditions/, a  

c) uhrazení poplatku za Hostingové služby.  

§ 3 Závěrečná ustanovení   

Ve věcech, na které se tyto Podmínky nevztahují, se použijí Podmínky sítě home.pl, 

dostupné na webových stránkách na adrese: https://ionos.cz/terms-and-conditions/.   

 


