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Általános szerződési feltételek

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1.1.A Szolgáltató köteles a megrendeléstől számított öt munkanapon belül biztosítani a megrendelt 
szolgáltatást. 

 1.2. A Szolgáltató jogosult a Megrendelőnek kiszámlázni az árlistában megadott díjakat. A számlázás a 
tárgyidőszak előtt történik, kivéve, ha egyedi megállapodás keretében másképp állapodunk meg. 

 1.3. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban 
legalább 1 (egy) hónappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatnia kell a Megrendelőt e-mail-ben. 
Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható. 

 1.4. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani, amennyiben a Megrendelő az alábbi előírásokat megszegi: 

 a)  Tilos a Szolgáltató WEB tárterületén törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést 
sértő anyagok elhelyezése; 

 b)  Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas 
osztott rendszeren való futtatásra; 

 c)  Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása; 

 d)  Általában tilos az Internet Etikai Kódex-ének megsértése. 

 1.5. A Szolgáltató óvja a Megrendelő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem 
vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért. 

 1.6. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat 
harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi 
kötelezettség adatszolgáltatásra és a 2.5 pontban leírt eset. 

 1.7. A Szolgáltató jogosult a jelen Szerződést egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatnia kell 
az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt 1 (egy) hónappal. 

 2. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 2.1. A Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére. Annak a napnak a 
díját (a havidíj egy napra eső hányadát), amelyen a szolgáltatás a Szolgáltató hibája miatt előzetes 
bejelentés nélkül egy óránál hosszabb ideig szünetel, a Szolgáltató visszatéríti a Megrendelőnek. 
Ezen felül a Szolgáltató a Megrendelő kimaradásból származó káráért felelősséget nem vállal. 

 2.2. A Megrendelő köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és 
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telekommunikációs feltételeket biztosítani. 

 2.3. A Megrendelő 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 a Megrendelő felelősséggel tartozik. 

 2.4. A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a 
jogosulatlan használatból eredő károkért a Megrendelő felel. 

 2.5. A Megrendelő köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat kifizetni. A díj 
a tárgyidőszak kezdete előtt kiegyenlítendő, kivéve, ha egyedi megállapodás keretében másképp 
állapodunk meg. A Megrendelő elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a 
szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására, és a 
Megrendelő adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló inkasszó 
társaságnak. 

 3. A szerződés hatálya 

 3.1.A Szolgáltató a jelen Szerződésben szabályozott szolgáltatásokat határozatlan ideig nyújtja a 
Megrendelő számára, amennyiben az egyedi szerződés azt másként nem szabályozza. 

 3.2. A szerződést a Megrendelő bármikor felmondhatja, azonban köteles az a hátralevő díjat utólag 
kifizetni. 

 3.3. Mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen 
szerződést megszegi. 

 4. Egyebek 

 4.1.A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések esetében a hatályos magyar Ptk. és más 
vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók. 

 4.2. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel 
rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton 
nem tudják rendezni. 

 4.3. Ha a jelen szerződés bármely pontja érvényét vesztené, attól a szerződés egésze még nem válik 
érvénytelenné. Az érvénytelen rész helyébe a felek akaratához legközelebb eső hasonló szabály lép. 
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