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WEBHOSZTING SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Értékesítő kódja

Kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

Szerződéskód

1. Előfizető adatai
Előfizető neve
Előfizető címe
Kapcsolattartó személy neve
Mobilszáma

E-mail címe*

*E-mail címem megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató hivatalos értesítést részemre a megadott e-mail címre küldjön elektronikus levél formájában.

Magánszemély esetén

Születési helye

Születési ideje

Személyigazolványszáma
Cég esetén

Édesanyjának leánykori neve
Adószáma

Cégjegyzékszáma

Bankszámlaszáma
Cégbejegyzésre jogosult aláíró neve

2. Számlafizető adatai

Megegyezik az Előfizető adataival

Számlafizető neve
Számlafizető címe

3. Aláíró személy adatai

Megegyezik az Előfizető adataival

Aláíró személy leánykori neve
Aláíró személy születési helye

Születési ideje

Személyigazolványszám

Édesanyjának leánykori neve

4. Szolgáltatási adatok
Kapcsolódó domain neve:
FTP belépési azonosító:
FTP jelszó:*
MySQL adatbázis neve:
MySQL adatbázis jelszó:*
Alapértelmezett karakterkódolás: UTF - 8
* A jelszónak legalább 8 karakteresnek kell lenni és kis és nagybetűket kell tartalmaznia

5. Szolgáltatással kapcsolatos díjszabás
Webhosting csomagok

Éves szolgáltatási díj
4 990 Ft

Dinamikus Web hosting szolgáltatás 1 GB

Fél éves szolgáltatási díj Negyed éves szolgáltatási díj Megrendelem
2 990 Ft
1 790 Ft

Dinamikus Web hosting szolgáltatás 5 GB

9 990 Ft

5 490 Ft

2 990 Ft

Dinamikus Web hosting szolgáltatás 10 GB

14 990 Ft

7 990 Ft

4 990 Ft

Plusz E-mail cím

2 000 Ft

1 200 Ft

600 Ft

* Táblázat nettó árakat tartalmaz

Árazás

Éves

Fél éves

Elkötelezettség ideje

1 éves

2 éves

Negyed éves

6. Fizetési mód
Átutalással

Postai készpénz átutalási megbízás (sárga csekk)

7. Előfizetői nyilatkozatok
Előfizetői névjegyzék (tudakozó, telefonkönyv) jelen szolgáltatásnál nem értelmezhető.
1. Alulírott Előfizető önkéntesen és a megfelelő tájékoztatást követően kérem, hogy a Szolgáltató előfizetői adataimat saját üzletszerzési céljaira
és közvélemény, piackutatás vagy direct marketing céljából felhasználja.
2. Alulírott Előfizető kérem, hogy a Szolgáltató részemre a saját szolgáltatásait népszerűsítő címzett e-mailben hirdetést küldjön az előfizetői
szerződésben megadott címemre.
3. Alulírott Előfizető önkéntesen és a megfelelő tájékoztatást követően kérem, hogy a Szolgáltató részemre saját szolgáltatásait népszerűsítő
címzett hirdetést küldjön postai úton az előfizetői szerződésben megadott levelezési címemre.

Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá

Mivel nem forgalommért szolgáltatás, tételes számlamelléklet, illetve hívásrészletező jelen szolgáltatásnál nem értelmezhető.
Előválasztással választott közvetítő Szolgáltatót jelen szerződés teljesítése során a Felek nem alkalmaznak. Szolgáltató helymeghatározó szolgáltatást nem nyújt.

Előfizető Egyéni Előfizető

Igen

Nem

Előfizető Kis- vagy Középvállalkozás

1

Igen

Nem
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8. Szolgáltatással kapcsolatos leírás
Csomagtartalom
Webserver bérlet méret (GB)
E-mail postafiók (db)*
E-mail tárhely (GB)

Dinamikus Web hosting szolgáltatás 1 GB
1
5
0,5

Dinamikus Web hosting szolgáltatás 5 GB
5
10
1

Dinamikus Web hosting szolgáltatás 10 GB
10
10
1

* @ügyféldomain végződésű postafiókot csak abban az esetben tudunk biztosítani ha a domain úgy van beállítva, hogy az Enternet által megadott MX rekordot használja

Igényelt email cím 1

Igényelt email cím 6

Igényelt email cím 2

Igényelt email cím 7

Igényelt email cím 3

Igényelt email cím 8

Igényelt email cím 4

Igényelt email cím 9

Igényelt email cím 5

Igényelt email cím 10

A szerződés tárgya
A Szolgáltató az Előfizető számára SZJ 72.40.13 SZJ számú „Web hosting szolgáltatást” nyújt és ezen szolgáltatáshoz szükséges hardver-és szoftverkörnyezetet biztosítja a tulajdonában
vagy tartós bérletét képező eszközökön, melyek a Szolgáltató szervertermében van elhelyezve.
Rendelkezésre állás, minőségbiztosítás
A Szolgáltató vállalja, hogy éves szinten minimum 99 %-os rendelkezésre állással üzemelteti a rendszert. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a szolgáltatás és az adatvédelem
elérhető legmagasabb szintjének elérése érdekében. A folyamatos fejlesztéseknél messzemenően figyelembe veszi a felhasználók visz-za-jel-zé-seit. Tekintettel arra, hogy Előfizető joga és
felelőssége, hogy milyen adatokat milyen rend-sze-rességgel helyez el Szolgáltató szerverén, így minden felelősséget kizár az esetleges üzemhibák, illetve adatvesztések esetére
amennyiben olyan előre nem látható üzemviteli helyzet alakul ki vagy olyan forgalmi vagy egyéb technikai körülmény lép fel, amelynek bekövetkezése nem róható fel a Feleknek, nem
következménye a Felek te-vé-kenységének, illetőleg ami az Internet sajátos természetéből adódik. Amennyiben Szolgáltató a meg-határozott szolgáltatást hibásan nyújtja erkölcsi és üzleti
kárért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető hibájából keletkező károkért, adatvesztésért.
Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást azonnal korlátozni, amennyiben az Igénylő által az osztott szerveren futtatott alkalmazás havi 4 alkalommal,
összesen 2 óra időtartamig – amelyik előbb teljesül – a kiszolgáló szerver teljes CPU-idejének több, mint 50%-át igénybe veszi. Amennyiben Igénylő alkalmazásának sávszélesség-igénye a
10Mbit/s sebességet bármely irányban tartósan átlépi, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást a fenti sávszélességre korlátozza, illetve a Szerződés feltételeit
újratárgyalja.
Eljárás különleges esetekben
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza, amennyiben az Előfizető – az Internet általános szabályainak (Netikett) – nem megfelelően használja a Web
hosting szolgáltatást. Kiemelten ilyen eseteknek tekintjük a következőket:
- A szerveren a szerzői jogvédelem alá eső anyagok elhelyezése, tárolása, abban az esetben, ha az átvitel (le és feltöltés) során mások szerzői joga sérül (pl. tilos kalóz szoftverek átvitele).
- A web hosting szolgáltatás hozzáférési adatok megosztása más – A szolgáltatásra nem előfizető – fel-hasz-ná-lók számára. A korlátozás időtartama alatt az Előfizető nem mentesül a
díjfizetés alól.
Fizetési határidő: Az ÁSZF alapján.
Felmondás: Határozatlan idejű szerződés az Előfizető részéről bármikor 8 napos felmondási idővel.Határozott idejű szerződés felbontása csak
rendkívüli felmondás lehetséges a határozott idő lejárta előtt.Az Előfizető rendkívüli felmondása esetén a Szolgáltató a határozott időből fennmaradó
előfizetési díjat egy összegben követelheti.
A határozotti idejű szerződés megszűnik a hatérozott idő lejártával, amennyiben Előfizető nyilatkozatával
vagy ráutaló magatartásával nem hosszabbította meg. Ráutaló magatartásnak minősül, amennyiben az Előfizető a szolgáltatást tovább használja, vagy
a határozott időn túli számlát befizeti.Ráutaló magatartás esetén a határozott idő lejártával a szerződés határozatlan idejűvé válik.
Számlatartozás
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felé fennálló bármilyen jellegű számlatartozás esetén, 30 napos ké-se-de-lem után korlátozza a szolgáltatást (korlátozás alatt a további adatok
feltöltése Előfizető tárterületére nem lehetséges), 45 napos késedelem esetén pedig szüneteltesse a szolgáltatás elérhetőségét.
A szolgáltatások teljes helyreállítására csak a teljes számlatartozás kiegyenlítése után kerülhet sor.
A szolgáltató a késedelmes fizetés miatt szüneteltetett szolgáltatásból eredő semmilyen jellegű kárért nem vállal felelős-séget. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kintlévőség behajtást
harmadik félnek átadja.
Díjvisszatérítés
Amennyiben a vállalt évi 99 %-os rendelkezésre állási időt a Szolgáltatónak felróható okból meghaladja a rendszer üzem-szünete, akkor a Szolgáltató idődíj arányban jóváírja az ezt
meghaladó üzemszünetet. A Szol-gál-tató, a szolgáltatási díj ere-jéig teljes körű díjvisszatérítésért kötelezhető a hibásan teljesített időszakban.
Adatvédelem, titoktartás
A Szolgáltató a tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, s azokat – a kifejezett jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetét kivéve – másnak nem szolgáltatja ki. Az
Előfizető a Szerződés aláírásával hoz-zá-járul, hogy nevét és az általa a Szerződés alapján igénybe vett szolgáltatások megnevezését a Szolgáltató fel-hasz-nálja saját marketing és
referen-cia céljaira.

9. Szolgáltató adatai

EnterNet 2001 Kft. székhelye: Budapest, 1134 Váci út 19., postacíme: Budapest 1550 Pf. 104. Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-688246.
Ügyfélszolgálatának telefonszáma: +36 1 888 2001 vagy +36 40 628 628; faxszáma: +36 1 888 2099; e-mail címe: info@enternet.hu
A hibabejelentő elérhetősége az ügyfélszolgálattal azonos. Szolgáltató honlapja: www.enternet.hu
A Szolgáltató ÁSZF-je elérhető: www.enternet/aszf oldalon, továbbá az értékesítési pontokon és ügyfélszolgálatokon.

10. Megjegyzés

Dátum

Szolgáltató aláírása

Dátum

Előfizető aláírása

2

Számlafizető aláírása

