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Webtárhely bérleti szerződés
Mely létrejött egyrészről a Dél-alföldi Média Kft. (6781 Domaszék, Dózsa György u. 46.; adószám: 10580723-206) mint Szolgáltató (továbbiakban. Szolgáltató), másrészről a …………………. ( cím:
………………………………………………; adószám: ………………………….)
mint
Megrendelő (a
továbbiakban: Megrendelő) között az alábbi feltételekkel és tartalommal:
1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma
1/a

Szolgáltató a Megrendelő részére, a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet-ben
meghatározott webtárhely szolgáltatást biztosítja, melyért Megrendelő az azon meghatározott díjat köteles fizetni
a feltüntetett gyakorisággal. A webtárhely bérletet felek határozatlan időre kötik. Szolgáltató köteles az év minden
napján 0-24 óráig Megrendelő rendelkezésére állni a webtárhely szolgáltatás biztosításában.

1/b

Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
- BIX-ben elhelyezett szerverről történő kiszolgálás
- 1 GBit/sec belföldi, 200 MBit/sec külföldi sávszélesség
- korlátlan adatforgalom
- szünetmentes áramellátás
- klimatizált helység
- 98,5% rendelkezésre állás
- Plesk adminisztrációs felület
2. A szolgáltatás feltételei, felek kötelezettségei

2/a

Szolgáltató köteles Megrendelő részére a megrendelt szolgáltatást biztosítani az 1. pontban foglaltaknak
megfelelően.

2/b

Szolgáltató köteles a Megrendelő adatait a hatályos jogszabályok és adatvédelmi előírásoknak megfelelően
kezelni.

2/c

Szolgáltató ingyenes ügyfélszolgálatot üzemeltet, mely telefonon és e-mailben áll Megrendelő rendelkezésére
munkanapokon 9-17 óra között. A Szolgáltató, jelen Szerződés keretében nyújtott ügyfélszolgálati tevékenysége
nem terjed ki a következőkre: a szerveren elhelyezésre kerülő tartalmak egészben vagy részbeni elkészítése, a
szerveren elhelyezett anyagok bárminemű változtatása, oktatás, tervezés, installálás, megrendelő hardver és
szoftver eszközének javítása/karbantartása, rendeltetésellenes használatból eredő hibaelhárítás, a megrendelő
számítógépének a szolgáltatás fogadására való alkalmassá tétele. Ezek igénybevételét Szolgáltató külön díjazás
ellenében végzi.

2/d

Megrendelő teljes felelősséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott szerveren elhelyezett vagy hálózaton
továbbított adatok és információk jogszerűségéért. Tilos a szolgáltatás a hatályos magyar és nemzetközi
jogszabályok alapján bűncselekménynek minősülő felhasználása. Szolgáltató elhárít magától mindennemű
felelősséget a Megrendelő által elhelyezett tartalommal vagy a Megrendelő által folytatott tevékenységgel
kapcsolatban. Egyértelműen jogellenes vagy az internetes etikába ütköző tartalom és tevékenység észlelése
feljogosítja Szolgáltatót arra, hogy a szolgáltatást részben vagy egészében, a Megrendelő egyidejű értesítése
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mellett felfüggessze, vagy megszüntesse. A szolgáltatás ilyen okból történő felfüggesztése vagy megszüntetése
nem mentesíti a Megrendelőt a felfüggesztés vagy megszüntetés időpontja előtt már igénybevett szolgáltatás
díjának megfizetése alól. Szolgáltató jogosult a felfüggesztés időtartamára is a mindenkori szolgáltatási díjnak
megfelelő összeget felszámítani. Szolgáltató nem vállal felelősséget a felfüggesztésből illetve megszüntetésből
eredő károkért.
2/e

Szolgáltató jogosult korlátozni, felfüggeszteni vagy megszüntetni a szolgáltatást, ha a Megrendelő által a
szerveren elhelyezett tartalom, a Megrendelő által folytatott tevékenység, vagy a közvetetten azok által kiváltott,
más internet felhasználók irányából tapasztalható tevékenységek veszélyeztetik a Szolgáltató által rendelkezésre
bocsátott szerverek, hálózatok működőképességét, biztonságát, beleértve a szerverre és a hálózatra nézve az
átlagosnál, illetve a megengedettnél nagyobb terhelést jelentő szolgáltatások esetét is. A szolgáltatás ilyen okból
történő korlátozása nem mentesíti a megrendelőt a korlátozás időpontja előtt már igénybevett szolgáltatás díjának
megfizetése alól. Szolgáltató nem vállal felelősséget az ilyen okból bekövetkezett károkért.

2/f

Szolgáltató a szervereken elhelyezett adatokról, beállításokról 3 havonta biztonsági másolatot készíteni köteles,
ezen túlmenően a szerver általi automatikus biztonsági mentések követendőek. Szolgáltató az esetleges
adatvesztésből eredő károkért felelősséget nem vállal.

2/g

Megrendelő önmaga köteles gondoskodni a szolgáltatás keretében biztosított szerveren elhelyezendő tartalmak
elkészítéséről és szerverre történő felhelyezéséről. Egyéni szoftver-és hardvereszköz rendelkezésre bocsátását
illetve elhelyezését és üzembeállítását Szolgáltató külön megállapodás keretében és díjszabás ellenében végzi el.

2/h

Szolgáltatót nem terheli felelősség abban az esetben, ha a Megrendelő, illetőleg a Megrendelő hatáskörébe tartozó
személyek nem szakszerűen, nem a műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően kezelik a Szolgáltató által
nyújtott vagy használatra átengedett szolgáltatásokat.

2/i

Megrendelő nem jogosult a szolgáltatást semmilyen módon továbbadni harmadik félnek. Az így okozott károkért
Megrendelő felelős. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag saját felelősségre
történik. Megrendelő nem jogosult semmilyen kárt vagy egyéb igényt érvényesíteni Szolgáltatóval szemben a
szolgáltatás meghibásodásból eredően, amennyiben a Szolgáltató felelőssége kétséget kizáróan nem bizonyítható.
Szolgáltató kizárja felelősségét a következményi károk vonatkozásában is.

2/j

Szolgáltató a felmerülő hiba- és igénybejelentéseket az alábbi csatornákon fogadja:
E-mail: info@europublic.net
SMS/Mobil telefon: 06-30/652-0540
Telefon/Fax: 62/284-026
Szolgáltató a felmerülő hibák kivizsgálását és kijavítását a bejelentéstől számított 4 órán belül megkezdi.

2/k

A jogosulatlan adatfelhasználásért mindkét fél a saját érdekkörén belül teljes felelősséggel tartozik.

2/l

Szolgáltató nem vonható felelősségre az alábbi okokból bekövetkező leállásokért:
- bejelentett tervezett leállás
- hivatalos szoftverfrissítés ismeretlen hibájából eredő leállás
3. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek
3/a
Megrendelő a szolgáltatásokért díjat köteles fizetni, melyről a Szolgáltató esedékességkor számlát bocsát
ki. A kiszámlázott díjakat Megrendelő maradéktalanul köteles megfizetni. A számlaküldés gyakoriságát és a
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fizetendő díj mértékét az I. számú melléklet tartalmazza. Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja, melyről
Megrendelőt értesíteni köteles az árváltozás napjától számított 15 napon belül.
3/b

Amennyiben Megrendelő az esedékes szolgáltatási díjakkal a számlán megjelölt teljesítési időponthoz képest 30
napos, vagy annál nagyobb késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggeszteni vagy
megszüntetni. A szolgáltatás ilyen okból történő felfüggesztése vagy megszüntetése nem mentesíti Megrendelőt a
korlátozás időpontja előtt már igénybevett szolgáltatás díjának megfizetése alól. Szolgáltató jogosult továbbá a
felfüggesztés időtartamára is a mindenkori szolgáltatási díjnak megfelelő összeget felszámítani Megrendelőnek.

3/c

Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogosult a jogszabályokban biztosított módon, a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani, amelyet a Megrendelő köteles
megfizetni. Szolgáltató a fizetési kötelezettségek nem teljesítéséből történő felfüggesztés vagy megszüntetésből
eredő kárkért felelősséget nem vállal.

3/d

Határozatlan időtartamú szerződés esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjakat, illetve a szolgáltatási
csomagok tartalmát bármikor felülvizsgálni és azokat egyoldalúan megváltoztatni, melyről Szolgáltató köteles
tájékoztatni Megrendelőt. A díjak és szolgáltatáscsomagok megváltoztatása nem érintheti az előre már megfizetett
szolgáltatásokat, illetve a határozott időtartamra köttetett szerződésekben foglalt szolgáltatásokat.
4. A szerződés időtartama, felmondása

4/a

A szerződés közös írásban, megegyezéssel vagy felmondással szüntethető. Felmondási idő 30 nap.

4/b

Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő fizetési kötelezettségének a
Szolgáltató első írásos felszólítása ellenére nem tesz eleget. Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal
felmondani a szerződést, amennyiben a 2. és 3. pontban felsorolt tilalmakra utaló bármilyen jelet észlel. A
szerződés felmondása nem mentesíti a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek alól.
5. Általános rendelkezések

5/a

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkori hatályos magyar jogszabályok
az irányadóak.

5/b

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitákat elsődlegesen
tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy alávetik magukat a
Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.
Jelen Webtárhely bérleti szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben és teljesen
megegyezőt Felek jóváhagyólag aláírták azzal, hogy kijelentik, rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges
felhatalmazásokkal és/vagy jogosultságokkal.

Kelt:

………………………………….
Megrendelő (aláírás, bélyegző)

………………………………….
Szolgáltató
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I. számú melléklet
A szerződéskötés napján Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat biztosítja Megrendelő részére:
A webtárhely szolgáltatás az alábbi doman névre és tárhely nagysággal:
………………………...

……MB

…………. +ÁFA/év

Adatbázis szolgáltatás:

Kelt:

………………………………….
Megrendelő (aláírás, bélyegző)

………………………………….
Szolgáltató
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