SOID Kft.
2230 Gyömrő, Széchenyi u. 22.
Tel: 06-29-530-370
Fax: 06-29-530-371
E-mail: domreg@soid.hu

Mini-dinweb csomag Szerződés

amely létrejött egyrészről a SOID Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (Cg. 13-09-133952
székhely: 2230, Gyömrő, Széchenyi utca, 22., adószám: 11704966-2-13 ), továbbiakban: Szolgáltató, másrészről a
név:
székhely / lakcím:
adószám / szigszám:
Anyja neve:
cégjegyzékszám / születési hely és idő:
bankszámlaszám:
továbbiakban: Igénybevevő, együttesen: Felek, között az alábbi feltételek szerint.

1. A Szerződés tárgya
A Szolgáltató az Igénybevevő számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
Mini Csomag

db

MB

domain karbantartás

1

Dinamikus tárhely

1

500

MySQL adatbázis

1

100 Mb

10

5 Gb

e-mail cím
A Szolgáltatás

A Szolgáltató a szolgáltatások 98% rendelkezésre állását biztosítja. A szolgáltatás igénybevételéhez és menedzseléséhez
internet kapcsolat szükséges, amely biztosításáról az Igénybevevőnek kell gondoskodnia, ezt az internetkapcsolatot a
Szolgáltató jelen szerződés részeként nem biztosítja.
Szolgáltató adminisztrációs felületet biztosít ügyfele részére, amelyen keresztül fölvihet módosíthat, törölhet termékeket
a jelen szerződésben rögzített határig.
Az adminisztrációs oldal eléréséhez szükséges információkat a Technikai és Információs adatlapon biztosítja.
/adminisztrációs oldal elérése bekezdésben/
Amennyiben Igénybevevő a szolgáltatás létre jötte előtt Szolgáltató tudomására hozza /domain, e-mail-ek, url,
felhasználónév, stb/ akkor azt a díjfizetést követően a szerződéssel együtt kapja meg. Ha ezen adatok a díjfizetést
követően kerülnek rögzítésre, úgy a rögzítés után kerülnek Igénybevevő bírtokába.
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2. A szolgáltatás korlátozása
Amennyiben az Igénybevevő a számla kifizetésével 30 napon túli késedelembe esik, a Szolgáltató a szolgáltatást
felfüggeszti, azaz az állományok megtartása mellett az internetről való hozzáférést megszünteti. További 8 napi
késedelem után a Szolgáltató a weboldalon „A szolgáltatás díjfizetés elmaradása miatt elérhetetlen” kiírást helyez el,
illetve a bejövő emailek hasonló hibaüzenettel kerülnek visszaküldésre a feladónak.
További 8 nap késedelem után a szerződés rendkívüli felmondásra kerül, a tárterületeket a Szolgáltató egyidejűleg törli.
A szolgáltatás visszaállítására csak az összes lejárt számla megfizetésével és a pénz beérkeztével vagy a befizetés
igazolásával lehetséges.
A fizetési késedelem ideje alatt, de a Szolgáltató általi rendkívüli felmondás előtt, azonnali visszaaktiválásra van
lehetőség, a befizetés igazolása nélkül, bruttó 5000 forintos díj ellenében. Ilyen esetben a Szolgáltató a szolgáltatást az
Igénybevevő kérésére azonnal elérhetővé teszi, azonban az Igénybevevő köteles a befizetés igazolását a Szolgáltató
számára 48 órán belül eljuttatni, ellenkező esetben a szolgáltatás ismét korlátozásra kerül. Azonnali visszaaktiválás nem
szakítja meg a fenti korlátozás folyamatot, a folyamat változatlan határidőkkel folyik tovább.

3. A szerződés időtartama
A Felek a szerződést 1 év időtartamra kötik, melyet követően az határozatlan idejűvé válik. A határozatlan idejű
szerződés rendes felmondási ideje 30 nap.
A hűségidő alatt rendkívüli felmondással az Igénybevevő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben a
Szolgáltató jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha a Szolgáltató a minőségi vállalásokat tartósan megszegi.
A hűségidő alatt rendkívüli felmondással a Szolgáltató azonnal felmondhatja a szerződést, amennyiben az Előfizető a
jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha az
Előfizető a Szolgáltató ismételt felszólítása ellenére sem fizeti ki a Szolgáltató által kibocsátott számlát.
A rendkívüli felmondás további eseteit az Általános Szerződési Feltételek rögzítik.

4. Díjfizetés
A szolgáltatás ára 12.000.- Ft/év, melyet Előfizető átutalással előre fizet, ezen felül a domain eves fenntartási díja, mely
minden esetben az aktuális hivatalos TLD /top level domain/ árlista tartalmaz.
A Szolgáltató a szolgáltatásról évente számlát bocsát ki az Igénybevevő részére, amelyet az a kézhezvételtől számított
tizenöt (10) napos fizetési határidővel köteles megfizetni. A számlán a kibocsátást követő év díja kerül feltüntetésre.
Amennyiben az Előfizető a számlát nem kapja kézhez a tárgyhónap 10. napjáig, köteles azt a Szolgáltató felé jelezni,
hogy a Szolgáltató a számlamásolatot elküldhesse számlarészletezőjét.
A Szolgáltató késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként számolja
fel.
5. Kapcsolat
Név
Telefon
E-mail
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6. A Szolgáltató és az Igénybevevő kötelezettségei


A Szolgáltató minden értesítést (karbantartás, számlázás, késedelem, ÁSZF változás, stb) az Igénybevevőnek
díjmentesen biztosított külön (adminisztrációs) email címre kézbesít.
Az Igénybevevő köteles az email címet a
szükséges gyakorisággal, de legalább hetente ellenőrizni. Az email átirányítására egy külső email címre lehetőség
van, azonban a Szolgáltató a saját szerverre megérkezett emailt kézbesítettnek tekinti, függetlenül attól, hogy a
továbbítás sikeres volt –e vagy sem.



A Szolgáltató mindent elkövet, hogy a szolgáltatás megfelelően és kiesés mentesen működjön. A szerver állapotáról
azonban csak három időállapot mentése áll rendelkezésre minden időpontban, ezért az Igénybevevő köteles minden
szerveren tárolt anyagot másolatban megőrizni.



A Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszámán (+36 29530370 ) csak hibabejelentést és számlapanaszt fogad.
Szolgáltató terméktámogatást csak írásos formában (FAQ) biztosít.

A

7. Záró rendelkezések
Az Igénybevevő köteles a jelen szerződés teljesítésére hatással levő adataiban bekövetkezett változásokat (különös
tekintettel: társasági forma, cégjegyzés/képviselet, kapcsolattartó, számlázási, postázási cím) írásban a Szolgáltatónak a
bekövetkezéstől vagy hatályosulástól számított 8 napon belül bejelenteni. Jelen szerződést a Felek együttes értelmezés
után jóváhagyólag írják alá. A szerződésben nem szabályzott kérdésekben a Ptk., és a Magyar Köztársaság egyéb
jogszabályai irányadók. A Felek értékhatártól függően kikötik a Pest Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
A jelen Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba.

Dátum:

Igénybevevő

Szolgáltató
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