
 

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

Podmínky propagační akce: „Dropsuite" 

 

 

§1 Obecná ustanovení 

1. Tyto Podmínky upravují pravidla propagační akce „Dropsuite" (dále: propagace) 

pořádané home.pl Spółka Akcyjna se sídlem ve Štětíně, ul. Zbożowa 4, 70-653 Štětín, 

zapsaná do Registru Podnikatelů Registru Národních Soudů vedeného Okresním 

Soudem Štětín - Centrum ve Štětíně, XIII Obchodní Oddělení Registru Národních 

Soudů pod číslem KRS 0000431335, NIP: 8522103252, REGON: 811158242 (dále: 

Organizátor). 

2. Tyto podmínky (dále: Podmínky) jsou k nahlédnutí na webových stránkách 

https://ionos.cz/terms-and-conditions/. 

3. Podmínky propagace nelze kombinovat s jinými propagačními nabídkami, speciálními 

nabídkami, nabídkami pro klíčové zákazníky, jedině, že to podmínky jednotlivých 

propagačních nabídek dovolují. 

 

§ 2  Definice 

1. Zákazník  - ve smyslu Podmínek je Zákazník ve smyslu Podmínek Organizátora. 

2. Období předplatného propagační služby - ve smyslu Podmínek je to Období 

předplatného ve smyslu Podmínek Organizátora, uvedených v § 6 bod 1., na kterou 

byla v rámci propagační akce registrována Propagační Služba u Organizátora  tzn. za 

propagační cenu uvedenou v § 6 bod 1. 

3. Subjekt - ve smyslu nařízení se jedná o fyzickou osobu s plnou způsobilostí k právním 

úkonům nebo právnickou osobu nebo organizační jednotku, která není právnickou 

osobou, jejíž samostatné právo svěřuje způsobilost k právním úkonům. 

4. Předpisy Organizátora - ve smyslu Podmínek jsou Podmínky sítě home.pl, které jsou 

k dispozici na webových stránkách https://ionos.cz/terms-and-conditions/. 

https://ionos.cz/terms-and-conditions/
https://ionos.cz/terms-and-conditions/


 

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

5. Podmínky Propagační Služby - ve smyslu Podmínek jsou jiné než Podmínky 

Organizátora týkající se Propagační Služby, dostupné nebo uvedené na webových 

stránkách uvedených výše v bodě 4. 

6. Účastník propagační akce - ve smyslu Podmínek je Subjekt, který splnil všechny 

podmínky popsané v § 5 a zaregistroval Propagační Službu u Organizátora jako 

součást propagace, tzn. za propagační cenu uvedenou v § 6 bod 1 

7. Služby - ve smyslu Podmínek se jedná o jiné služby poskytované Organizátorem než 

Propagační Služby. 

8. Propagační Služba - ve smyslu Podmínek se jedná o elektronicky poskytovanou 

službu Organizátorem, uvedenou v § 6 bod 1., která byla zaregistrována 

prostřednictvím Organizátora na Dobu Předplatného Propagační Služby v rámci 

propagace tzn. za propagační cenu uvedenou v § 6 bod 1. 

 

§3 Změna pravidel propagace 

1. Pravidla propagace se mohou během období trvání změnit za předpokladu, že se 

nevztahují na smlouvy uzavřené před změnou. 

2. Organizátor bude informovat o rozsahu změny na webových stránkách na adrese: 

www.ionos.cz. 

 

§4 Doba trvání propagace 

1. Doba trvání propagace:  2020.07.01 – 2020.01.31. 

2. Organizátor může propagaci zrušit bez udání důvodu před uplynutím lhůty uvedené v 

bodě 1 výše.  

3. Organizátor může prodloužit dobu trvání propagace uvedené v bodě 1 výše.  

4. Informace o zrušení propagace nebo prodloužení doby platnosti propagace budou 

zveřejněny na webových stránkách na adrese: www.ionos.cz.  
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§5 Účastníci propagace 

1. Nezbytným předpokladem pro využití propagace je, aby Subjekt během trvání 

propagace:  

a. zaregistroval Propagační Službu u Organizátora a 

b. přijal Podmínky a   

c. přijal Podmínky Organizátora a 

d. přijal Podmínky Propagační Služby a   

e. splnil ostatní podmínky stanovené v Podmínkách uvedených v písmenu b-d 

výše a  

f. v plné výši uhradil poplatky za registraci Propagační Služby u Organizátora  a 

2. Z propagačních podmínek nemohou čerpat Subjekty, které  Služby neuhradily, nebo 

se s úhradou za Služby zpozdily, nebo dosud uzavřené smlouvy s Organizátorem byly 

prováděny nesprávně, pokud Organizátor nerozhodne jinak. 

 

 

§6 Popis propagace 

Subjekty, které splnily podmínky stanovené v § 5, mohou zaregistrovat Organizátora 

Propagační Službu uvedenou v tabulce níže za propagační cenu a částku uvedenou v tabulce 

níže za Období Předplatného Propagačních Služeb uvedených v následující tabulce. 

 

Propagační Služba Propagační Cena Období Předplatného 

Typ  Propagační Služby 

Dropsuite Basic Backup 5 GB 221,82 31.01.2021 

Dropsuite Basic Backup 5 GB 189,67 31.01.2021 

Dropsuite Basic Backup 25 GB 896,93 31.01.2021 

Dropsuite Basic Backup 25 GB 800,49 31.01.2021 

Dropsuite Basic Backup 50 GB 1475,59 31.01.2021 
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Dropsuite Basic Backup 50 GB 1379,15 31.01.2021 

Dropsuite Basic Backup 150 GB 3082,99 31.01.2021 

Dropsuite Basic Backup 150 GB 3359,47 31.01.2021 

 

1. Každý účastník propagační akce je oprávněn k registraci u Organizátora za dodržení 

podmínek propagační akce popsaných v bodu 1 výše, pouze jedné Propagační Služby 

tohoto Typu. 

2. Službu, kterou Účastník propagace obdrží v rámci propagační akce, nesmí být 

vyměněna na peněžní ekvivalent, jiné úsluhy, jiné Úsluhy nebo služby. 

3. Podrobná pravidla pro používání Propagační Služby u Organizátora se řídí 

následujícími podmínkami v pořadí, ve kterém jsou uvedeny: 

a) Podmínky,  

b) Podmínky Propagační Služby, 

c) Podmínky Organizátora.  

  

§ 7  Ukončení smlouvy o poskytování Propagační Služby 

1. Smlouva o poskytování Propagační Služby bude uzavřena mezi Organizátorem a 

Účastníkem na omezenou dobu pokrývající Období Předplatného Propagační Služby. 

2. Smlouva o poskytování Propagační Služby může být ukončena před uplynutím období 

předplatného propagační služby Účastníkem propagace nebo jeho právními zástupci, 

kteří se stali smluvní stranou o poskytování propagační služby v rámci univerzálního 

nebo singulárního přejetí, a to pouze v důsledku okolností, za které je odpovědný 

výhradně Organizátor, a to i v případě, že Organizátor nedodrží dostupnost 

Propagační Služby na úrovni deklarované  Organizátorem SLA pro Propagační Službu. 

Ukončení smlouvy o poskytování Propagační Služby uvedené v předchozí větě, 

probíhá v souladu se zásadami stanovenými v první řadě v Podmínkách Propagační 

Služby a pro rozsah, který v nich není stanoven platí pravidla stanovená v Podmínkách 

Organizátora.   
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§ 8 Závěrečná ustanovení 

V záležitostech, pro které nejsou stanoveny pravidla v Podmínkách, se použijí následující 

pravidla stanovená v níže uvedených Podmínkách v pořadí, ve kterém jsou uvedena: 

a) Podmínky,  

b) Podmínky Propagační Služby, 

c) Podmínky Organizátora.  

 

 

 

 

 


