
 

home.pl S.A, Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Poland 
NIP: 8522103252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 

Podmínky Služby Průvodce  

  

§1 Obecná ustanovení  

1. Tyto podmínky upravují pravidla pro poskytování služby Průvodce tvorbou Webu 
(dále jen: Služba Průvodce) prostřednictvím 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 XIII obchodní 
oddělení národního soudního rejstříku pod číslem 0000431335, REGON 
811158242, NIP 852210325 (dále: home.pl).  

1. S Podmínkami se můžete podrobně seznámit na webových stránkách  
https://ionos.cz/terms-and-conditions/. 

  
§2 Pravidla používání Služby Průvodce  

2. Služba Průvodce je Provozovatelem elektronicky poskytovaná služba, spočívající v 
poskytnutí Zákazníkovi aplikace Průvodce sloužící k tvorbě a publikování 
webových stránek.  

3. Specifikace Služby Průvodce a Ceník jsou k dispozici na webových stránkách 
https://ionos.cz.    

4. Služba Průvodce je poskytována jako součást balíčků uvedených ve Specifikaci 
Služby Průvodce.  

4. Výběr typu balíčku Služby Průvodce probíhá ve fázi zadávání objednávky 
Zákazníkem.  

5. Předpokladem, nezbytným pro používání Služeb Průvodce je:  

a) přijetí ustanovení těchto Podmínek, a  

b) přijetí ustanovení Podmínek sítě home.pl.  

6. Provozovatel si vyhrazuje právo aktualizovat aplikaci Průvodce na novější verzi 
poskytnutou výrobcem aplikace Průvodce.  

7. V rámci používání služby Průvodce je Zákazník oprávněn pomocí aplikace Průvodce 
vytvořit výhradně jednu webovou stránku a zveřejnit ji výhradně v systému 
Provozovatele v rámci hostingové služby poskytované Provozovatelem 
Zákazníkovi.  

8. Objem webové stránky vytvořené pomocí aplikace Průvodce závisí na množství 
místa na disku, které Provozovatel poskytne Zákazníkovi v systému Provozovatele 
v rámci hostingové služby poskytované Provozovatelem Zákazníkovi.  
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9. V rámci používání Služeb Průvodce je Zákazník oprávněn pomocí aplikace Průvodce 
provádět úpravy webové stránky vytvořené pomocí aplikace Průvodce. Úprava 
webových stránek je možná pouze v takovém rozsahu, v jakém to umožňují funkce 
aplikace Průvodce. V případě úpravy webové stránky vytvořené pomocí aplikace 
Průvodce, funkce aplikace Průvodce neumožňují návrat k předchozí verzi/struktuře 
webové stránky. 

10. V rámci používání služby Průvodce není Zákazník oprávněn kopírovat webovou 
stránku vytvořenou pomocí aplikace Průvodce, publikování v systémech jiných 
subjektů než Provozovatel v rámci hostingové služby, kterou Zákazníkovi poskytuje. 
 

§3 Závěrečná ustanovení 
  
Ve věcech, na které se tyto Podmínky nevztahují, se použijí Podmínky sítě home.pl, 
dostupné na webových stránkách https://ionos.cz/terms-and-conditions/.  

 

 


