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(WEB/Adatbázis)-tárhely szerződés
SZOLGÁLTATÓ:
Roboz Béla Tamás E. V.
Székhely:
Kapcsolattartó:
Adószám:
Postázási cím:

1048, Budapest Intarzia u. 3.
Roboz Béla (Mobil: 06 70 31 55 201; E-mail: info@webfocus.hu)
62635927-2-41
1147 Budapest, Amerikai út 73/ A

ELŐFIZETŐ:
Cégnév: ……………………………………………………………
Adószám: ……………………………………………………………
Kapcsolattartó: ……………………………………………………………
Értesítési e-mail cím: ……………………………………………………………
Számlázási cím: ………………………………………………………………………………
Postázási cím: ………………………………………………………………………………
TÁRHELY TÍPUS (ALÁHÚZANDÓ):
WEB-TÁRHELY – DOMAIN NÉV:

…………………………………………………….

ADATBÁZIS-TÁRHELY – ADATBÁZISNÉV:

…………………………………………………….

TÁRHELYSZOLGÁLTATÁSOK A VÁLASZTOTT TÍPUS FÜGGVÉNYÉBEN:
Web-tárhely:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adatbázis-tárhely:

Szerver aliaszok
FTP hozzáférés
PHP script futtatási lehetőség
Domain név szerver üzemeltetés
POP3 E-mail fiók kiszolgálás
Adatforgalmi statisztika
Spam és vírusszűrés

•
•

1 db Mysql adatbázis
PHPMyAdmin hozzáférés:
https://mysqladmin.webfocus.hu/ vagy
https://mysql5admin.webfocus.hu/

Tárhely méret: 50 MB
További tárhelyfoglalás: nettó 10 Ft/ MB/ hó
További domain-ek: nettó 990 Ft/ hó
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•
•

Szerverről történő tömeges levélküldési lehetőség nem engedélyezett.
Díj: nettó 1 490 Ft/ hó

A SZERZŐDÉS FELTÉTELEI:
Az Előfizető aláírásával elismeri, hogy a szerződési feltételeket megismerte, és nyilatkozik, hogy magára vonatkozóan kötelezőnek
tartja annak pontjait. Jelen szolgáltatási szerződést a Felek (Szolgáltató és Előfizető) – mint ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.
A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek
azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások
kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
Rendelkezésreállás
A Szolgáltató rendelkezésre állására vonatkozó szerver üzemeltetési szint garanciája azt jelenti, hogy a szolgáltató és szerződött
partnereinek hálózata az idő ~99%-ában igénybe vehető. A szolgáltató és szerződött partnereinek hálózata tartalmazza a szolgáltató
és partnerei által üzemeltetett berendezéseket, szervereket, áramköröket és más adatátviteli eszközöket.
Amennyiben a hálózati szolgáltatást bármely naptári hónapban egynél több egymást követő óráig nem lehetne igénybe venni, úgy a
Szolgáltató az Előfizető kérésére jóváírja az Előfizető havi számláján a szolgáltatási díj egy (1) órára eső arányos részét minden
egymást követő órára. Az Előfizetőnek kapcsolatba kell lépnie a Szolgáltatóval azon hónap végétől számított 30 napon belül,
amelyre a jóváírást kéri.
Az igénybevehetőség hiánya nem vonatkozik arra, ha a szolgáltatás egy napon át vagy annál rövidebb ideig nem vehető igénybe, a
következő okok bármelyike miatt: (a) a hálózat vagy a szerver szoftveres, vagy hardveres karbantartása, (b) távközlési szolgáltató
vagy más közszolgáltató által nyújtott áramkör, (c) külső internetes szolgáltató vagy Internet pont, vagy (d) vis major, polgári
engedetlenség, természeti csapás illetve más a Szolgáltató ésszerű befolyásán kívül álló ok.
A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal közvetett, vagy közvetlen üzleti károsodásért (ideértve, de nem kizárva az üzleti
haszon elmaradását, üzleti tevékenység félbeszakadását, vagy egyéb anyagi veszteségekből fakadó károkat), amely a fent említett
termék(ek) vagy szolgáltatás(ok) használatából vagy nem használhatóságából ered, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltatót
tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről.
Adat- és üzembiztonság
A hálózaton üzemelő számítógépes alkalmazások komplex természetéből adódóan, a Szolgáltató nem szavatolja, hogy az
illetékessége alatt üzemeltetett rendszerek teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működnek, de garantálja, hogy
lehetőségeihez mérten, azonnal elkezdi az esetleges rendellenesség okának kivizsgálását és elhárítását, valamint a rendszer
épségének helyreállítását.
A Szolgáltató vállalja, hogy az adatvesztés elkerülése érdekében, a szerverein tárolt üzleti adatokról a háttértárolók állandó
tükrözésén fölül, rendszeres időközönként, titkosított adatcsatornán keresztül biztonsági mentést végez, amelyet a szervereitől távoli
helyen tárol. A Szolgáltató felelőssége, az ilyen jellegű információk visszaállításra vonatkozólag, ezen biztonsági mentések
helyreállításáig terjed, következésképpen az egyéb esetleges adatrekonstruálás az Előfizető felelősségébe tartozik.
Tehát a Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem
vállal felelősséget(csak a fent említettek ereéig) az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.
Díjak
A Szolgáltató jogosult az Előfizetőnek kiszámlázni az aktuális árszabása szerint megállapított díjakat. A számlázás a tárgyidőszak
előtt történik, kivéve, ha egyedi megállapodás keretében másképp állapodnak meg.
Módosítás
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani jelen szerződést és/vagy a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban
legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak
sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
Szolgáltatáskorlátozás, szerződésfelmondás
A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az
alábbi előírásokat megszegi:
Tilos a WEB/Adatbázis tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
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;
Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;
Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
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A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos
jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és az alább leírt eset.
Az Előfizető jogai és kötelezettségei
Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga
részére biztosítani.
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.
Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő
károkért az Előfizető felel.
Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért a Szolgáltató mindenkori, aktuális árszabása szerint meghatározott 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
inkasszó társaságnak.
Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
A szerződés hatálya
A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.
Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.
A Szerződés felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
Vis maior
Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső,
előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények:
háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész,
villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított
szervek rendelkezésére tett intézkedés.
Értesítés
Az értesítés hivatalos módja az e-mail. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az Előfizetőnek.
Amennyiben az Előfizető e-mail címe megváltozik köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.
A Szolgáltató nem terheli felelősség az Előfizető elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért (pl. domain név felmondása, vagy
tárhely törlése elérhetetlenség miatt).
Egyebek
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a
hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos
illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

FONTOS: A szerződés elválaszthatatlan része a szolgáltatói ÁSZF
amely a következő web hivatkozásról is letölthető:
http://webfocus.hu/docs/WFS-ASZF-1.0.pdf
Kiegészítés: nincsen.

Kelt: Budapest, …………….. év . ………………. hónap …….. nap

……………………………………..

……………………………………..

Szolgáltató
Roboz Béla, ügyvezető tulajdonos

Előfizető
Aláírás és pecsét
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