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SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

Szolgáltatás megrendelő
ALAP csomag
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

KÖZEPES csomag
•

Korlátlan Domain
hozzáadása
Korlátlan aldomain.
(valami.domainneve.hu)
1 GByte tárterület.
FTP hozzáférés.
Korlátlan E-mail
postafiók (POP3, iMAP,
Webmail), korlátlan email tárhellyel. Spam-és
Vírus szűrés

•
•
•
•

•

Joomla, Wordpress,
drupal, stb.
25 Mbyte MySQL tárhely.
Napi biztonsági
adatmentés.
99,8%-os rendelkezésre
állás.
1000 Mbit/s hazai & 15
Mbit/s külföldi
sávszélesség.

•
•
•
•

Nettó: 490 Ft/hó
Nettó: 4.900 Ft/év

BUSINESS csomag
•

Korlátlan Domain
hozzáadás
Korlátlan aldomain.
(valami.domainneve.hu)

•
•
•
•

3 GByte tárterület.
FTP hozzáférés.
Korlátlan E-mail
postafiók (POP3, iMAP,
Webmail), korlátlan email tárhellyel. Spam-és
Vírus szűrés

•

Joomla, Wordpress,
drupal, stb.
35 Mbyte MySQL tárhely.
Napi biztonsági
adatmentés.
99,8%-os rendelkezésre
állás.

•
•
•
•

1000 Mbit/s hazai & 15
Mbit/s külföldi
sávszélesség.

Nettó: 690 Ft/hó
Nettó: 6.900 Ft/év

Korlátlan Domain
hozzáadása
Korlátlan aldomain.
(valami.domainneve.hu)
6 GByte tárterület.
FTP hozzáférés.
Korlátlan E-mail
postafiók (POP3, iMAP,
Webmail), korlátlan email tárhellyel. Spam-és
Vírus
Joomla, Wordpress,
drupal, stb.

PROFESSIONAL
csomag
•
•
•
•
•

•

50 Mbyte MySQL tárhely.

•

Napi biztonsági
adatmentés.

•

99,8%-os rendelkezésre
állás.

•

1000 Mbit/s hazai & 15
Mbit/s külföldi
sávszélesség.

•

Nettó: 890 Ft/hó
Nettó: 8.900 Ft/év

Korlátlan Domain
hozzáadása
Korlátlan aldomain.
(valami.domainneve.hu)
10 GByte tárterület.
FTP hozzáférés.
Korlátlan E-mail
postafiók (POP3, iMAP,
Webmail), korlátlan email tárhellyel. Spam-és
Vírus
Joomla, Wordpress,
drupal, stb.
100 Mbyte MySQL
tárhely.
Napi biztonsági
adatmentés.
99,8%-os rendelkezésre
állás.
1000 Mbit/s hazai & 15
Mbit/s külföldi
sávszélesség

Nettó: 990 Ft/hó
Nettó: 9.900 Ft/év

Megrendelő adatai:
Neve:
Irányítószám:
Címe:
Adószám / Sz.ig.szám:
Kapcsolattartó személy:

Település:

Fax:

Tel:
E-mail:
Web tárhely
csomag:

Hírlevelet kér:
ALAP

KÖZEPES

BUSINESS

PROFESSIONAL

1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma
1.1 A Szolgáltató a szolgáltatásaira előfizető részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben)
meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlista és a szerződés feltételei szerint.
1.2 Az Előfizető a megrendelőlap aláírásával elfogadja a szerződési feltételeket.
1.3 Áraink nettó árak!
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1.4 A díjak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja, de erről köteles az Előfizetőt harminc nappal előbb
értesíteni.
2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
2.1 A Szolgáltató köteles a megrendelőlapon vállalt szolgáltatások évi 99,7%-os rendelkezésre állással
biztosítani. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások;
2.2 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. Az első számlát
a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor vagy átutalás (postai
utalvány) esetén 15 napon belül köteles teljesíteni.
2.3 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani,
amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:
2.3.1 Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, szerzői jogokat sértő anyagok elhelyezése;
2.3.2 Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas
osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;
2.3.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;
2.4 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett
adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, az adatok tartalmáért, sem az adatok elvesztéséből
származó károkért.
2.5 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az
Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és
a 3.5 pontban leírt eset.
2.6 A Szolgáltató jogosult a szerződés feltételeit egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatni kell az
ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt.
2.7 A Szolgáltató nem köteles az Előfizető adatait ellenőrizni, ebből kifolyólag az adatok tartalmáért felelősségre
nem vonható. (további szabályozás a 3.6-os pontban)
2.8 Az Előfizető nem jogosult semmilyen kár- vagy egyéb igényt érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben a
szolgáltatás meghibásodásából eredően, amennyiben a Szolgáltató felelőssége kétséget kizáróan nem
bizonyítható.
3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei
3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365
napján.
3.2 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató
jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen
használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.
3.3 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan
használatból eredő károkért az Előfizető felel.
3.4 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért a mindenkori árlistában megadott díjat megfizetni. Az
előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására,
törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a
Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
3.5 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a
Szolgáltatónak bejelenteni.
3.6 Az Előfizető által okozott bármilyen kárért az Előfizető felelősségre vonható és kártérítésre kötelezhető.
Tehát amennyiben a tárolt adatok vagy programok miatt a szolgáltatót kár éri (pl. szolgáltatását szüneteltetni
kénytelen az Előfizető törvénybe ütköző tevékenysége miatt) az Előfizető kártérítés fizetésére kötelezhető.
4. A szerződés hatálya
4.1 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést
megszegi.
4.2 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési
kötelezettség) alól.
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5. Egyebek
5.1 A szerződés feltételeiben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó
jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
5.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság
kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.
Az Előfizető aláírásával elismeri, hogy a megrendelőlapon feltűntetett adatok hitelesek, valamint elfogadja jelen
szerződésben tárgyalt feltételeket.

201…. …………………………hó……………nap

………………………………………
Megrendelő olvasható aláírása

………………………………………
(cégszerű) aláírás és pecsét

………………………………………
Szolgáltató
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