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továbbiakban, mint Szolgáltató, másrészről a(z)

Cégnév: 

Székhely: 

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Képviseletében eljáró személy:

Telefonszám:

Faxszám:

továbbiakban, mint Megrendelő között a mai napon.

1. A Szolgáltató a szerződés szerint a Megbízó részére a Szolgáltató szerverén
webtárhelyet biztosít, és kérés esetén saját jogtulajdonú egyedi domainnevet biztosít.

2. A Szolgáltató biztosítja a Megrendelő által regisztrált domain név alatt
webtárhelyének internetes elérhetőségét.

3. A Szolgáltató internetelérést nem biztosít!

A szolgáltatás díja, fizetési feltételek:

4. A Megrendelő a szolgáltatásért a díjszabásban jelölt egyszeri, és/vagy havi díjat fizeti
meg, a Szolgáltató által küldött számla alapján. (6. pont)

5. A Megrendelő attól a naptól kezdve vállal fizetési kötelezettséget, amikortól a web-
oldala interneten elérhető a Szolgáltató szerverén.

6. A Megrendelő a szolgáltatásért a 9. pontban meghatározott havidíjat köteles fizetni
féléves részletben előre. Szolgáltató a havidíjat minden aktuális tárgyfélév első
hónapjának utolsó napjáig számlázza. A díj a számlában  jelölt napon és módon
esedékes. Abban az esetben, ha a Megrendelő késne a havidíj egyenlítésével, akkor
késedelmi kamat fizetésére köteles.

7. Az egyszeri díjakat (9. pont) a Megrendelő weboldalának a Szolgáltató szerverén
történő megtalálhatósága után számlázza – de legkésőbb a szerződés aláírása után 30
nappal – melyet 8 napon belül kell kiegyenlíteni.

8. A Szolgáltató, az infláció éves mértékének nagyságával, minden év első napjától
kezdve, emeli szolgáltatásainak díjait.



9. Díjazásaink:

Egyszeri díjak:
• Domain név áthelyezés …....................
• Domain név ügyintézési díj …....................
• Web-oldal áthelyezés …....................

Összesen: …....................

Havidíjak:
• Webtárhely havidíj …....................
• FTP elérés …....................
• Korlátlan adatforgalom …....................
• PHP/CGI futtatás …....................
• MySQL adatbázis …....................
• DNS fenntartás …....................
• Aldomainek …....................
• POP3/IMAP email fiók …....................
• Webmail …....................
• Email átirányítás/alias …....................
• Vírus és spam szűrés …....................
• Web-oldal látogatottsági statisztika …....................

Összesen: …....................

(Fizetendő: félévente teljesítést megelőzően (6. pont) A feltüntetett összegek az ÁFÁ-t nem
tartalmazzák!)

A szerződés időtartama és felmondása:

10. Jelen szerződés határozatlan időtartamra szól, melyet bármely fél írásban mondhat fel,
1 hónapos határidővel. 

11. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget,
akkor a Szolgáltató vagy korlátozza a szolgáltatást, vagy – a meglévő díjtartozás
kiszámlázásával – azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

A Megrendelő képviselője kijelenti, hogy jelen szerződés megkötésének területén
önállóan és korlátlanul jogosult a Megrendelő képviseletére.

A Szerződés melléklete az ÁSZF, melynek elfogadása jelen szerződés
érvényességének feltétele.

Dátum, hely: Budapest, 2005. 

______________________________ ____________________________
      Előfizető cégszerű aláírása Szolgáltató aláírása


