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A megfelelőt kérjük aláhúzni!
Információk: http://virtualpro.hu/tarhely

Megrendelő teljes neve:

Adó- vagy személy ig. száma:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Számlázási címe:
Levelezési címe:
Csatolt domain(ek):
A Felhasználó jogai és kötelezettségei
 A Felhasználó joga a szolgáltatások rendeltetésszerű felhasználása. A Felhasználó nem terjeszthet, és nem publikálhat az Interneten a hatályos
törvények által tiltott valamint obszcén, közízlést sértő anyagot, vagy harmadik személy által levédett alkotást.
 A Felhasználó köteles a szolgáltatónak a szolgáltatások díjait megfizetni.
 A Felhasználó egyedül felelős (anyagilag és jogilag) az általa igényelt címek és publikált anyagok jelentéstartalmáért, használatáért, valamint az
ezek használatából fakadó minden jogvitáért.
A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
 A szolgáltatások mindenkor a szolgáltató tulajdonát képezik, a Felhasználó csak használati (bérleti) joggal rendelkezik.
 A jogok nem kizárólagosak, és másra át nem ruházhatók.
 A szolgáltatónak nem feladata a Felhasználó berendezéseinek alkalmassá tétele a szolgáltatások igénybevételéhez.
 A szolgáltató karbantartja az általa nyújtott szolgáltatásokat.
A szerződés hatálya
 Jelen szerződés legrövidebb időtartama 1 évre köttetett. A szerződés módosítása a régi szerződés felmondásával, és új szerződés
megkötésével jár.
 Bármelyik fél azonnali felmondással élhet, ha a másik fél elmulasztja a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit.
 Jelen szerződés bármely okból történő felmondása nem mentesíti egyik felet sem azon kötelezettségek alól, amelyek a felmondás időpontjáig
fennálltak.
A szolgáltatás díjai
 A szolgáltatás díjai a felek által elfogadott, a mellékletben szereplő összeg.
 A díjak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja, de erről köteles a Felhasználót harminc nappal előbb értesíteni.
 A szolgáltató a Felhasználó részére évente számlázza le a szolgáltatások használatáért felmerült díjat.
 A szolgáltató az éves díjakat előre számlázza. A fizetés a számla keltétől számított 8 banki napon belül esedékes.
 Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese kerül felszámításra.
 Amennyiben a számla kiegyenlítése nem történik meg az esedékesség időpontjáig, a szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére.
Szavatosság, felelősség korlátozása
 A szolgáltató szavatolja, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás működőképes, a szerződésben rögzített időponttól.
 A szolgáltató köteles minden olyan erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, ami
mind a felhasználó, mind a szolgáltató érdekeinek megfelel, de a szolgáltató nem felel azon veszteségekért vagy bármiféle kárért, amelyeket a
szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége okozott.
 Amennyiben a szolgáltatás 2 órán túl működésképtelen, abban az esetben a szolgáltató a hibajelenség kijavítását munkaidőben (munkanapokon
7-17 óráig) kettő órán belül, egyéb esetben hat órán belül megkezdi.
Általános rendelkezések
 A jelen szerződésből eredő bármely kifogás elévülési ideje egy év az esemény bekövetkeztétől, kivéve a fizetés elmulasztása, amelynek elévülési
ideje az utolsó számla esedékességétől számított két év.
 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv irányadó.
 Jelen szerződés a Felhasználó megrendelésével, valamint a díjtételekkel együtt érvényes.
 Jelen szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
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