OPTIMUS-COMPUTER
Informatikai Szolgáltató és Fejlesztı Kft.
Adószám: 13874962-2-08
9200 Mosonmagyaróvár, Áchim A. utca 14.
20/3941-480 Fax.: 96/208-384
www.online-tar.hu

Szolgáltatási Szerzıdés

amely létrejött a mellékelt Szolgáltatási adatlapon megadott szolgáltató és elıfizetı között az Általános szerzıdési
feltételek alapján.
Általános szerzıdési feltételek:
A szolgáltatás tárgya, szerzıdés tartalma:
A szolgáltató az elıfizetı részére a jelen szerzıdés egységes és elválaszthatatlan részét képezı Szolgáltatási adatlapon
meghatározott Internet szolgáltatást biztosítja, melyért az elıfizetı a szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt
díjat köteles fizetni.
A szolgáltatás feltételei, felek kötelezettségei:
A szolgáltató kötelezettsége az elıfizetı által megrendelt szolgáltatást biztosítani. A szolgáltató az elıfizetı adatait
kizárólag a hatályos adatvédelmi elıírásoknak megfelelıen kezelheti. A szolgáltató köteles titokban tartani az elıfizetı
azonosító kódjait, jelszavait.
A szolgáltató jogosult az elıfizetı nevét, linkjét és weblapját a szolgáltató valamennyi lapján a partnerei közt
szerepeltetni, és erre az elıfizetı a szolgáltatót ezennel kifejezetten fel is hatalmazza.
A szolgáltató az installálás napjától biztosítja a megrendelt szolgáltatást.
A szerver erıforrás, illetve a sávszélesség jelentıs leterhelése esetén a szolgáltató -elızetes egyeztetés után- jogosult
a szolgáltatás díját emelni.
A szolgáltató az általa üzemeltetett szolgáltatás meghibásodása és esetleges kimaradása következtében keletkezett
közvetlen, illetve közvetett károkért felelısséget nem vállal.
Az elıfizetı köteles a szolgáltató által számlázott díjat esedékességekor megfizetni.
Az elıfizetı a szolgáltatást kizárólag csak jogszerő és törvényes célokra használhatja. Tilos a szolgáltatást törvénybe
ütközı célokra használni. A szolgáltató teljességgel kizárja ezzel kapcsolatban mindennemő felelısségét harmadik
személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt
gyakorolni.
Az elıfizetı tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelısségére történik.
Az elıfizetı jogosult a hibás, vagy kimaradt szolgáltatás idıarányos díjának jóváírására, amennyiben a hiba a
szolgáltatónak róható fel.
A szolgáltató biztosítja az elıfizetı tárhelyének Internetes elérhetıségét. Biztosítja továbbá a tárolt adatok
módosíthatóságát az elıfizetı számára, mely által az elıfizetı a szerverre felhelyezheti és azokat folyamatosan,
távolról frissítheti. (Ez nem tartalmaz ingyenes Internet elıfizetést.)
Az elıfizetı hozzájárul ahhoz, hogy (egyéb korlátozás hiányában) felhelyezett információit bármely helyrıl elérhetıvé
tegyék a Hálózaton (linkelhetıség).
Amennyiben az elıfizetı a szolgáltatás igénybevétele helyétıl eltérı számlázási címet kíván megjelölni, azt a
szerzıdésben kell megtennie; a késıbbi változtatás esetén a számlakibocsátás elıtt 15 nappal köteles azt írásban,
bizonyítható módon bejelenteni.
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A szolgáltatás díja, fizetési feltételek:
Az elıfizetı a szolgáltatásért a szolgáltató díjszabásában foglalt díjat fizeti meg, a szolgáltató számlája alapján. A
szolgáltató jogosult a díjakat egyoldalúan is emelni, melyrıl az elıfizetıt köteles értesíteni.
Ha az elıfizetı a szerzıdést a díjemelési értesítı kézhezvételétıl számított 15 napon belül nem mondja fel, úgy a
szolgáltató díjemelése az elıfizetı részérıl elfogadottnak tekintendı.
A szolgáltató a díjat a tárgyhónap 10. napjáig számlázza. A díj a számlában foglalt napon és módon esedékes. Az
elıfizetı késedelmes fizetés esetén napi kamatszámítással a mindenkori jegybanki éves alapkamat kétszeresét köteles
éves késedelmi kamatként megfizetni.
Amennyiben az elıfizetı a felszólítás ellenére sem egyenlíti ki a számláját, a szolgáltató jogusult az elıfizetı adatait a
kintlévıség behajtása céljából harmadik félnek kiadni.
A szerzıdés mindkét fél részérıl indoklás nélkül felbontható, 30 napos felmondási határidıvel. Jelen szerzıdés
bármely okból történı felmondása nem mentesíti egyik felet sem azon kötelezettségek alól, amelyek a felmondás idı
pontjában fennálltak. 30 napnál hosszabb fizetési elmaradás esetén Szolgáltató jogosult a fenti szolgáltatásait azonnali
hatállyal, egyoldalúan felbontani.
Határozott idejő elıfizetések esetén a szolgáltatások kedvezményes díjon kerülnek meghatározásra. A kedvezményes
áron megkötött, határozott idıre szóló elıfizetés lejárat elıtti felmondása esetén az Elıfizetı kötelezhetı arra, hogy a
szerzıdés lejáratáig hátralévı idıszakra fennmaradó elıfizetési díj összegét a szerzıdés felmondásakor egy összegben
a Szolgáltató részére megfizesse.
A szerzıdés idıtartama, felmondása:
Felek a jelen szerzıdést határozatlan idıtartamra kötik.
A szerzıdést bármelyik fél indoklás nélkül, írásban (személyesen vagy ajánlott postai levél formájában) jogosult
felmondani a hónap utolsó napjával.
Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerzıdést, amennyiben az elıfizetı fizetési kötelezettségének
szolgáltató elsı írásos felszólítása ellenére sem tesz eleget. Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani
a szerzıdést, amennyiben a tudomására jut, hogy az elıfizetı törvénybe ütközı célra használja a szolgáltatást.
A szerzıdés felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. szolgáltatási, fizetési) alól.
A jelen szerzıdést a felek kölcsönös megegyezéssel módosíthatják. A jelen szerzıdés rendelkezéseinek módosítását a
szolgáltató egyoldalúan is kezdeményezheti. Ez esetben a módosított szerzıdésszöveget a szolgáltató köteles az
elıfizetınek a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelızıen írásban, vagy e-mail útján elküldeni. Ha az
elıfizetı az egyedi szolgáltatási megállapodást a szolgáltató módosítási javaslatának közlését követı 15 napon belül
nem mondja fel, úgy a szolgáltató módosítási javaslata az elıfizetı részérıl elfogadottnak tekintendı.
Az elıfizetı amennyiben a nyújtott szolgáltatásért fizetendı díjat nem saját maga fizeti, egyetemlegesen felel a
számlafizetıvel a szerzıdésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.
Egyéb rendelkezések:
A szerzıdı felek tudomásul veszik, hogy jelen szerzıdés nem szabályozott kérdéseiben a hatályos magyar Ptk. és más
vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
Felek bármifajta jogvitájuk esetén alávetik magukat a szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkezı bíróság
kizárólagos illetékességének.
Amennyiben a jelen szerzıdés bármely pontja érvénytelen, úgy az egész szerzıdés nem válik érvénytelenné, az
érvénytelen rész helyébe a felek akaratához legközelebb esı hasonló szabály lép.
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Szolgáltatási adatlap:
Szolgáltató:
Név:
OPTIMUS-COMPUTER Informatikai Szolgáltató és Fejlesztı Kft.
Cím:
9200 Mosonmagyaróvár, Áchim A. utca 14.
Telefonszám:
20/3941-480
Adószám:
13874962-2-08
E-mail cím:
info@online-tar.hu
Weblap cím:
www.online-tar.hu
Viszonteladó:
Név:
…............................................................................................
Elıfizetı:
Magánszemély és céges elıfizetı esetén is kitöltendı adatok:
Név:
…............................................................................................
Irányítószám, város:
…............................................................................................
Utca, házszám:
…............................................................................................
Telefonszám:
…............................................................................................
E-mail cím:
…............................................................................................
Számlázási cím:
…............................................................................................
Magánszemély esetén kitöltendı adatok:
Születési hely:
…............................................................................................
Születési idı:
…............................................................................................
Szig. szám:
…............................................................................................
Anyja neve:
…............................................................................................
Céges elıfizetı esetén kitöltendı adatok:
Bankszámla szám:
…............................................................................................
Adószám:
…............................................................................................
Kapcsolattartó adatai (ha eltér az elıfizetıtıl, vagy cég esetében a kapcsolattartó személy):
Név:
…............................................................................................
Telefonszám:
…............................................................................................
E-mail cím:
…............................................................................................
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Megrendelt szolgáltatás:
Szolgáltatás neve:

Szolgáltatás tartalma:

Megrendelt szolgáltatás:

Mini csomag

1.000 Mb tárhely, 5 db e-mail cím, FTP
hozzáférés, statisztika, egyedi hiba lapok

[...] 1 éves hőségnyilatkozattal 2.000 Ft /hó
[...] határozatlan idıre 2.500 Ft /hó

Midi Light csomag

30 Mb tárhely, PHP és MYSQL használat, [...] 1 éves hőségnyilatkozattal 2.000 Ft /hó
5 db e-mail cím, FTP hozzáférés, statisztika, [...] határozatlan idıre 2.500 Ft /hó
egyedi hiba lapok

Midi csomag

3.000 Mb tárhely, PHP és MYSQL
használat, 10 db e-mail cím, FTP
hozzáférés, statisztika, egyedi hiba lapok

[...] 1 éves hőségnyilatkozattal 4.000 Ft /hó
[...] határozatlan idıre 5.000 Ft /hó

Maxi csomag

9.000 Mb tárhely, PHP és MYSQL
használat, 15 db e-mail cím, FTP
hozzáférés, statisztika, egyedi hiba lapok

[...] 1 éves hőségnyilatkozattal 12.000 Ft /hó
[...] határozatlan idıre 15.000 Ft /hó

Classic csomag

Midi Light csomag + PHP és MYSQL
alapú termék bemutató program egyedi
kialakítású grafikával.

[...] 2 éves hőségnyilatkozattal 4.000 Ft /hó
[...] 1 éves hőségnyilatkozattal 5.000 Ft /hó

Webshop csomag

Midi csomag tartalma +
[...] 2 éves hőségnyilatkozattal 12.000 Ft /hó
PHP és MYSQL alapú Webshop program [...] 1 éves hőségnyilatkozattal 16.000 Ft /hó
egyedileg kialakított grafikával.

Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Domain név:
…............................................................
E-mail címek:
1. …........................@domain név
9. …........................@domain név
2. …........................@domain név

10. …........................@domain név

3. …........................@domain név

11. …........................@domain név

4. …........................@domain név

12. …........................@domain név

5. …........................@domain név

13. …........................@domain név

6. …........................@domain név

14. …........................@domain név

7. …........................@domain név

15. …........................@domain név

8. …........................@domain név
Fizetési adatok:
Fizetés módja:
[...] Átutalás
[...] Készpénz a Szolgáltató telephelyén megfizetve
Fizetés gyakorisága:
[...] 3 havi
[...] 6 havi
[...] 12 havi
Szolgáltatás kezdete:
[...] A fenti szolgáltatást a domain mőködésétıl kezdve kérem[...] A fenti szolgáltatást 2009. ........................... . -tıl
kérem.
Kijelentem, hogy a Szolgáltatási adatlapon közölt minden adat a valóságnak megfelelı, továbbá a általános szerzıdési
feltételeket elolvastam, megértettem és elfogadom.
Mosonmagyaróvár, 2009. ………………

………………………………………….
Szolgáltató

………………………………….
Elıfizetı
4. / 4 lap

