Intec Online Kft.
Levelezési cím: 3523 Miskolc Pf.224
Elérhetőség: https://www.xhu.hu/kapcsolat/
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Tisztelt Ügyfelünk,
Köszönjük, hogy megtisztel megrendelésével. Kérem, az alábbiak szerint járjon el :
Megrendelés menete:
ÚJ! Felejtse el a papírokat! Online megrendelés esetében nem kérünk papírokat, dokumentumokat,
befizetés után azonnal aktiváljuk a szolgáltatásokat, rendelés: http://otp.xhu.hu oldalunkon.
Hagyományos, papír alapú megrendelés:
Töltse ki a tárhely és domain szerződést az igényének megfelelően. Írja alá kézzel a megrendelőt és csatolja a szükséges dokumentumokat, küldje vissza részünkre e-mailben szkennelve, faxon vagy postán levelezési címünkre.
Amikor megérkezett a dokumentum akkor feldolgozzuk és a számlázás (szamla@xhu.hu) küld egy előlegbekérő számlát (pdf formátumban) email -ben az Ön által megadott e-mail címre. Amikor megérkezik a
befizetése aznap aktiváljuk a szolgáltatásokat és indítjuk a domain regisztrációt.
A .HU és nemzetközi regisztráció maximum 1 napot vesz igénybe.
Szerződés nem tartalmaz árakat, aktuális árlistát megtekintheti az interneten:https://www.xhu.hu/tarhelyarlista/
Csak domain rendelés: Töltse ki a domain igénylő első két oldalát. Csatolja a szükséges dokumentumokat.
Csak tárhely rendelés: Töltse ki a tárhelyszerződést és csatolja a szükséges dokumentumokat. Ingyen
tárhely rendelés esetén az ingyen tárhely opciót jelölje be!
Tárhely és domain rendelés: Töltse ki a teljes domain és tárhely igénylőt és csatolja a szükséges dokumentumokat.
Fizetés: Rendelhet online és fizethet bankkártyával is az http://otp.xhu.hu weboldalunkon vagy választhatja a hagyományos banki átutalást vagy postai rózsaszín csekket a levelezési címünkre küldve.
A tárhely és domain szerződés mellé csatolandó dokumentumok:
Magánszemély: nyilatkozat, domain igénylés esetében.
Cég: cégaláírási címpéldány fénymásolat.
Alapítvány, Iskola, Intézmény, stb…: alapító okirat, aláírási címpéldány (ügyvédi, banki, közjegyzői) fénymásolat.
Egyéni vállalkozó: vállalkozói igazolvány fénymásolat.
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DOMAIN NÉV IGÉNYLŐLAP
KÉREM, NYOMTATOTT BETŰVEL ÍRJON MINDENT, hogy OLVASHATÓ LEGYEN, A DOMAIN NEVÉT ÉS AZ EMAIL CÍMET IS!
CSILLAGGAL (*) MEGJELÖLT RÉSZEK KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ!

MEGRENDELNI KÍVÁNT DOMAIN NEVEK: >>

*IGÉNY FAJTÁJA:

ÚJ IGÉNY

*REGISZTRÁTOR VÁLTÁS

DNS, NÉVSZERVER INFORMÁCIÓ

NS1:

NS2:

(HAGYJA ÜRESEN HA NEM TUDJA)
HÁNY ÉVRE KÉRI A DOMAIN NEVET?
SZEMÉLYIGAZOLVÁNY SZÁM, CÉG ESETÉBEN ADÓSZÁM:
*IGÉNYLŐ NEVE/ CÉGNÉV:
*IGÉNYLŐ LAKHELYE / CÉGNÉL SZÉKHELY:
*TELEFONSZÁM:
*ÉRTESÍTÉSI EMAIL CÍM: FONTOS!
ADMINISZTRATÍV KAPCSOLATTARTÓ/VISZONTELADÓ:
TELEFONSZÁM:
EMAILCÍM:
LAKCÍM:
TECHNIKAI KAPCSOLATTARTÓ:
TELEFONSZÁM:
EMAIL CÍM:
SZÉKHELY:

Az igénylőlap benyújtásával megbízom a Intec Online Kft.-t a fenti domain név(ek) regisztrációjával, átregisztrációval és egyben kijelentem, hogy a magyar és nemzetközi szabályzatokat ismerem és betartom, a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom.
Tudomásul veszem, hogy a domain delegálást saját kockázatomra igénylem, és sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli felelősség sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából
esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért;
b.) egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván
érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;
c.) a nekem delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával
vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesítem a Megbízottat ,Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetek annak érdekében, hogy a Regisztrátort, Megbízottat illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje;
d.) a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, és szavatolom, hogy az általam választott
domain név, illetve annak használata más személy jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerzek, a névről önként lemondok. Tudomásul
veszem, hogy ellenőrzés céljából a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisa a 06-80-345678 zöld számon vagy a www.hpo.hu címen hozzáférhető;
e.) hozzájárulok ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet regisztrációs
szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljenek;
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f.) tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését követően a Regisztrátor szerzi be. Az
eljárási díj várható összege 42.000 Ft+ÁFA + 10 000 Ft+Áfa adminisztrációs díj, amennyiben az igénylő nem áll el domain regisztrációs szándékától. A Tanácsadó Testület weboldala: http://www.nic.hu/tt/;
g.) kijelentem, hogy a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő
jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat a Nyilvántartó által támogatott Eseti Választott bíróság döntésének, amely bíróság a vitát a rá vonatkozó eljárási szabályok alapján első fokon jogerősen bírálja el;
h.) a domain megrendelőlap eredeti példányát megőrzöm, vitás esetben a Regisztrátor kérésére azt bemutatom.
i.) a http://www.xhu.hu/Tarhely/Domain-Regisztracio/domain-regisztracio-szabalyzat.html címen található Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, tudomásul vettem és betartom. Ezzel Megrendelő és a Intec Online Kft. között a Szolgáltatási Keretszerződés
létrejön;
j.) a domainnév regisztráció teljes szabályzatát elolvastam, tudomásul vettem és betartom, illetve az alternatív vitarendezés
(http://www.domain.hu/domain/adr/regdont.html) szabályait elfogadom;
k.) A megrendelőlap aláírásával domain név fenntartási szerződés jön létre a Regisztrátor és a domain név Igénylője között a regisztrációs periódusban megjelölt időtartamra. Amennyiben az időszak lejárta előtt 30 nappal az Igénylő a domain fenntartási szándékát nem erősíti meg írásban,levélben úgy a fenntartási szerződés automatikusan megszűnik, új szerződés kötés szükséges!
l.) Az Igénylő Lap aláírásával Megrendelő és a Intec Online Kft. között domain fenntartási szerződés jön létre - a domain név bejegyzésétől számított - az Igénylő Lapon megjelölt időtartamra. Az időtartam végén, amennyiben Megrendelő a domain név meghoszszabbításáról nem nyilatkozik vagy/és a hosszabbítás díja nem érkezik meg a szerződés automatikusan megszűnik.
m.) .eu domainnév regisztráció esetén a teljes szabályzatot a http:// www.eurid.eu/ oldalon elolvastam, tudomásul vettem és betartom, illetve az alternatív vitarendezés szabályait elfogadom. Kijelentem, hogy mint magánszemély az EU tagállamok valamelyikben
hivatalos címmel rendelkezem, avagy a megrendelő, mint szervezet bejegyzett irodával, adminisztrációs központtal vagy működő
telephellyel rendelkezik az EU területén.
n.) kijelentem, hogy mint. eu domain név Igénylő megfelelek az „Egligiable Criteria”-nak, tehát az EU-n belül személyt vagy szervezetet képviselek.

A domain igénylő mellé csatolandó dokumentumok:
- cég: aláírási címpéldány másolat
- magánszemély: nyilatkozat a személyi adatok hitelességérő (következő oldal)
- magánvállakozó: vállalkozói igazolvány másolata és akkor bélyegzővel lássa el a dokumentumot.
- alapítványok, egyesületek, iskolák, önkormányzatok: adószám igazolás (apeh bejelentkező lap is megfelel), alapító okirat vagy
cégbírósági bejegyzés másolat, aláírási címpéldány (megfelel a banki aláírási címpéldány is)
20. …………………………hó……………nap

……………………………………… ………………………………………
Megrendelő olvasható aláírása (cégszerű) aláírás és pecsét
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NYILATKOZAT
A nyilatkozatot csak magánszemélynek kell kitöltenie és csak akkor ha domain nevet igényel!

Alulírott ……………………………………….. nyilatkozom arról, hogy személyi igazolványom (vagy útlevél számom) száma

………………………………………, állampolgárságom magyar (vagy/és európai unió tagországi ).

Kelt: …………………………..20…………………….hó ………… nap

…………………………………
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: …………………………………………
Lakcím:……………………………………..
Aláírás (kézzel)............................................................

Név: …………………………………………
Lakcím:……………………………………..
Aláírás (kézzel)..........................................................
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TÁRHELY SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
KÉREM NYOMTATOTT BETŰVEL ÍRJON MINDENT, HOGY OLVASHATÓ LEGYEN!CSILLAGGAL (*) MEGJELÖLT RÉSZEK KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ!
Amely létrejött egyrészről a Intec Online Kft. (Székhely: 2161 Csomád Akácos utca 4. Adószám: 23107816-2-13 Cégjegyzékszám:
13-09-162525 továbbiakban: Szolgáltató, valamint az Előfizető között, melynek adatai:
*ELŐFIZETŐ NEVE / CÉGNÉV:
*ELŐFIZETŐ SZÁMLÁZÁSI CÍME:
ELŐFIZETŐ ÉRTESÍTÉSI CÍME:
*SZEMÉLYIGAZOLVÁNYSZÁM / CÉG ADÓSZÁM:
KAPCSOLATTARTÓ NEVE:
*ÉRTESÍTÉSI EMAIL CÍM: FONTOS!
TÁRHELY OPCIÓK: A MEGFELELŐ BEKARIKÁZANDÓ!
TÁRHELY MÉRET
A TÁRHELY CSOMAGOK SZOLGÁLTATÁSAI
ELTÉRŐEK, KÉREM A
WEBOLDALUNKON ELLENŐRIZZE, HOGY
PONTOSAN MELYIK
CSOMAGRA VAN SZÜKSÉGE>>

JELÖLJE MEG AZ IGÉNYELT TÁRHELY MÉRETÉT:
100MB

BLOGGER

INGYENES

1 GB

KK
V

5
GB

WEBÁRUHÁZHOZ

10 GB

CMS

ALL IN

19 GB

31 GB

TÁRHELY ÁRAK ITT!
https://www.xhu.hu/tarhely-arlista/

TÁRHELYHEZ AKTIVÁLT FŐDOMAIN NÉV:
HOGYAN SZERETNE FIZETNI?
SZÁMLA FIZETÉS TIPUSA:
AKI ÖNT AJÁNLOTTA:
(Ha kitölti akkor azt a személyt megajándékozzuk)

Mi a domain neve, amihez a tárhelyet
kéri?

BANKI ÁTUTALÁS

POSTAI RÓZSASZÍN CSEKK

ONLINE FIZETÉS
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INGYEN TÁRHELY SZOLGÁLTATÁS: EZT AKKOR TÖLTSE KI HA CSAK INGYEN TÁRHELYET IGÉNYEL!
AZ INGYEN TÁRHELY TARTLAMAZZA :

TÁRHELY MÉRETE:

2DB EMAIL CÍMET

100 MB (Nem bővíthető)

0 DB PARKOLHATÓ DOMAIN OPCIÓT
0 DB HOZZÁADHATÓ DOMAIN OPCIÓT
0 DB ALDOMAIN OPCIÓT

RÉSZLETEK:

http://www.xhu.hu/Akciok/Uj-Akciok/ingyen-tarhely.html

5 DB FTP HOZZÁFÉRÉST

EGYÉB, NEM KÖZVETLEN A TÁRHELYHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK: NEM KÖTELEZŐ KITÖLTENI!
EMAIL TÁRHELY: CSAK LEVELEZÉSHEZ, HÍRLEVÉL KÜLDÉSHEZ
http://www.xhu.hu/Tarhely/Webtarhely/email-tarhely.html

150 EMAIL/ÓRA

200 EMAIL/ÓRA

250 EMAIL/ÓRA

HA EGYÉB ÍRJA IDE:

2GB

6GB

30GB

50 GB

10GB

20GB

CSAK FTP TÁRHELY:
http://www.xhu.hu/Tarhely/Webtarhely/ftp-tarhely.html

SSL TANÚSÍTVÁNY MEGRENDELÉS:
http://www.xhu.hu/Tarhely/Webtarhely/ssl.html

DOMAIN NEVE:
IP CÍME:
SSL TÍPUSA:

MAGENTO TÁRHELY:

MÉRET:

FIX IP CÍM

DOMAIN NEVE:

SMS ÉRTESÍTÉS
http://www.xhu.hu/Tarhely/Webtarhely/sms-szolgaltatas.html

EGYÉB

IGEN

NEM

1.

A szerződés tárgya: web tárhely bérlés határozatlan időre. Bérbeadó bérbe ad, Bérlő pedig bérbe vesz a Bérbeadó által üzemeltetett tárhelyet és igénybe veszi a kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: tárhely használat).

2.

A Bérbeadó jogai és kötelezettségei

1.

A tárhely-használatot a Bérbeadó folyamatosan, napi 24 órás időtartamban biztosítja Bérlő számára olyan módon, hogy
jogosult havi 2 óra időtartamú rendes karbantartásra, amelynek elvégzése közben a tárhely-használat nem lehetséges. A
rendes karbantartás időpontjáról előzetesen legalább 12 órával előbb elektronikus levélben értesíti Bérlőt a cpanel kontroll
panelen megadott e-mail címen.

2.

A rendes karbantartáson kívül szükségessé váló rendkívüli karbantartást Bérbeadó lehetőség szerint csak kivételesen végez.

3.

A tárhely-használat biztosításának kezdete a jelen szerződés hatályba lépést követő munkanap.

4.

A zavartalan tárhely-használat biztosítása érdekében Bérbeadó megtesz minden, a felelősségi körébe tartozó lehetséges
intézkedést, ide értve a szerver megfelelő védelmét a jogosulatlan használókkal, illetve jogosulatlan behatolókkal (hacker)
szemben.

5.

Elektronikus levélben értesíti a Bérlőt a cpanel kontroll panelben megadott e-mail címen, ha nem szerződésszerű tárhelyhasználatot észlel.

6.

Szúrópróbaszerűen ellenőrzi a tárhely-használatot, ide értve az azon elhelyezett tartalmak ellenőrzését is, és esetleges
jogszabálysértés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, ide értve a tárhely-használat azonnali felfüggesztését,
vagy döntése szerint azonnali megszüntetését is.
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7.

A nem szerződésszerű tárhely-használat esetén Bérbeadó jogosult a tárhely- használat biztosítását azonnali hatállyal
megszüntetni. Nem szerződésszerű tárhely-használatnak minősül különösen a 4. pontban felsorolt kötelezettségek bármelyikének megsértése.

8.

A tárhely-használat szerződésszerű biztosításán kívül a Bérbeadó semmiféle egyéb szolgáltatást nem nyújt Bérlőnek a jelen szerződés teljesítéseként.

9.

Bérbeadó nem vonható felelősségre a szerveren software, hardware hibából eredő adatvesztésért és esetleges nem
megfelelően működő kiegészítő szolgáltatásokért mivel ezt nem a bérbeadó tarja karban, frissíti, fejleszti.

10. A megosztott szerveren mindig vannak korlátok ezeket a korlátokat a szolgáltató állítja be a mindenkori legnagyobb biz-

tonság érdekében pl. kimenő email szám korlátozás (99 email/óra, de maximum 400 email/nap),megosztott memória,tiltott alkalmazások,ip szűrés...stb Ha email küldési limit nem megfelelő Önnek arra is van megoldásunk: http://www.xhu.hu/Tarhely/Webtarhely/email-tarhely.html

3.

4.

A Bérlő jogai és kötelezettségei

1.

Folyamatosan, napi 24 órás időtartamban jogosult a tárhely-használatra, a 3. pontban hivatkozott rendes és
rendkívüli karbantartások figyelembe vételével.

2.

A tárhely-használat során köteles megtartani a Magyar Köztársaság Alkotmányának és a hatályos jogszabályoknak a személyiségi jogok védelmére vonatkozó rendelkezéseit.

3.

A tárhely-használat során köteles megtartani a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, különös tekintettel az internet-használatra, számítógép birtoklására és használatára vonatkozóan, valamint a szerzői jogokra, továbbá
köteles teljes körűen megtartani az Internet Etikai Kódexének (Netikett) minden előírását. Nem használhatja a
tárhelyet kéretlen reklám célú üzenet küldésére(még akkor sem ha az HNN másképp rendelkezik), más felhasználó zaklatására, nem helyezhet el a jó ízlést sértő adatot, képet, információt, nem helyezhet el, illetve nem
futtathat olyan programkódot, vagy programot, amely bármilyen módon kárt okoz vagy kár okozására alkalmas,
vagy a tárhelyet működtető szerver működését zavarja, lassítja, üzemszerű működését akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

4.

A tárhely-használat és ennek keretében használata során az esetleges jogsértő cselekményeiért, mulasztásaiért, harmadik személyeknek okozott károkért felelős, amely kiterjed a Bérbeadónak okozott károkért való teljes
körű kártérítési felelősségre is.

5.

Haladéktalanul bejelenti Bérbeadónak, ha a tárhely-használat során üzemzavart észlel. A bejelentés megtehető
elektronikus levélben, a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre, vagy telefonon, illetve telefaxon.

6.

A tárhely-használatot sem egészben, sem részben harmadik személynek sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem jogosult átengedni, az esetleges átengedésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik, ide
értve a jogosulatlan tárhely-használatért viselt felelősséget.

7.

A tárhely-használathoz szükséges minden technikai és egyéb feltételt (szoftver, hardver, telekommunikációs
eszköz és vonal, stb.) a Bérlő saját költségére és kockázatára maga biztosítja.

8.

A tárhely-használathoz szükséges adatokat, azonosítókat, információkat a Bérlő köteles megfelelően őrizni és
titokban tartani. A használatukból eredő károkért, ide értve a jogosulatlan használatot is, kizárólag a Bérlő felel.

Bérleti díj, visszakapcsolási díj, fizetési feltételek

1.

A tárhely-használat éves díja, a weboldalon feltüntetett, és szerződésben igényelt plusz szolgáltatások díja,
amely a szerződésszerű tárhely-használat ellenértékét foglalja magában, függetlenül attól, hogy a Bérlő használta -e, illetve mekkora időtartamban használta a tárhelyet. A bérleti díj összegét a rendes karbantartás nem
csökkenti. A rendkívüli karbantartás, javítás idejére bérleti díj nem illeti meg a Bérbeadót, ha a rendkívüli karbantartás, illetve a javítás időtartama a 48 (negyvennyolc) órát meghaladja.

2.

A díjat előre egy összegben fizeti meg a Bérlő, a számlán szereplő fizetési határidőig, bankátutalással.

3.

A tárhely-használat biztosítás felfüggesztésének megszüntetése esetén a Bérlő 1600.-Ft (Egyezerhatszáz forint) +ÁFA/alkalom összegű visszakapcsolási díj megfizetésre köteles.

4.

A bármely okból megszüntetett tárhely-használat nem állítható vissza, a szerződés megszűnik.

5.

Fizetési késedelem esetén a Bérlő a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

6.

Pénz visszafizetési garancia a szerződés kötés első 10 napjára szól. Ezután a szolgáltató nem köteles a befizetett tárhely szolgáltatási díj időarányos részét megtéríteni ,még akkor sem ha a bármelyik fél mondja fel a szerződést vagy az megszűnik egyéb okból.
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7.

5.

A bérleti díjat a Bérbeadó jogosult minden naptári év utolsó hónapjában felülvizsgálni és az összegére vonatkozóan a következő évi hatállyal ajánlatot tenni Bérlőnek a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre (vagy
a cpanelben megadott) küldött elektronikus levélben. Abban az esetben, ha az ajánlatban közölt összeget a
Bérlő nem kívánja elfogadni, erről a Bérbeadót elektronikus levélben értesíti. Az ajánlat el nem fogadása a szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatnak minősül, amely a jelen szerződést a tárgyév utolsó napjával
szünteti meg. Az ajánlat elfogadása a szerződés 5.a) pontja módosításának minősül és a Bérlő köteles a módosított bérleti díj megfizetésére.

A szavatosság, felelősség
Bérbeadó kizárólag a tárhelyet működtető szerver jelen szerződés szerinti zavartalan működéséért felel.

6.

7.

8.

1.

A tárhely-használat kockázata és minden felelőssége a Bérlőt terheli, különös tekintettel a Bérlő által használt,
illetve a tárhely használatához bárki által igénybe vett minden eszköz (számítógép, stb.) megfelelő, szakszerű
és biztonságos működésére, behatolás elleni védelmére, karbantartására, a felmerülő hibák javítására, továbbá
a tárhely-használathoz igénybe vett internetes és egyéb szolgáltatások megfelelőségére, biztonságára, függetlenül attól, hogy a szolgáltatásokat mely szervezettől vagy személytől, milyen módon és eszközzel veszi igénybe a tárhely használója.

2.

A 3. pontban hivatkozott rendes karbantartása szerződésszerű végzése ideje alatt a tárhely nem használható,
az ebből eredő károkért és kockázatokért a Bérbeadó nem felel.

3.

A 3. pontban hivatkozott rendkívüli karbantartás, illetve javítás ideje alatt a tárhely nem használható, az ebből
eredően a Bérlőnél felmerül igazolt károkért a Bérbeadó legfeljebb a bérleti díjnak a rendkívüli karbantartás, illetve javítás időtartamára eső arányos összegével felel, kötbér a Bérlőt nem illeti meg.

4.

Vis maior esetén a Bérbeadó mentesül a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. Vis maiornak minősül
minden, a Bérbeadó érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan külső ok, különös tekintettel a természeti csapásokra,
mint árvíz, tűz, földrengés, vihar, villámcsapás, nagy mennyiségű csapadék, továbbá sztrájkra, merényletre, illetve állami intézkedésre.

5.

Kéretlen levél (SPAM): Amennyiben a Bérlő kéretlen leveleket küld, illetve nem a feliratkozott (hírlevél) és jóváhagyott ügyfélkörének küld email leveleket (spam), és a Bérbeadó erről megbizonyosodik (harmadik személy
visszajelzése, spam listára való kerülés, stb.) abban az esetben a Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik az
ebből eredő károkért -esetleges letiltások –spam listára való felkerülés, -harmadik félnek okozott kár, illetve a
Bérbeadó teljes kárának megtérítésére kötelezhető. A tárhelyszerződés azonnal hatállyal megszűnik a bérlő tárhelye felfüggesztésre, törlésre kerül.

Adatvédelmi rendelkezések
1.

A Bérlő adatait a hozzájárulása nélkül a Bérbeadó nem jogosult harmadik személy számára átadni vagy hozzáférhetővé tenni, kivéve a Bérbeadó jogi, illetve gazdasági képviseletét ellátó cégek.

2.

A jelen szerződésben rögzített adataiban bekövetkező bármely változást a Bérlő köteles haladéktalanul bejelenteni a Bérbeadónak. A bejelentés elmulasztásából, illetve késedelmes teljesítéséből eredő minden kár a Bérlőt
terheli.

3.

A Bérlő adatait a Bérbeadó jogosult kezelni, ide értve azok nyilvántartását is.

A szerződés hatálya
1.

A jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik. A tárhely bérlete 1 évre szól, amiről a bérbeadó minden évben, a lejárat előtt értesíti a bérlőt a cpanel-ben megadott e-mail címen, nem fizetés esetében a szerződés automatikusan megszűnik a tárhely azonnal felfüggesztésre, 30 nap után törlésre kerül.

2.

Bármelyik fél jogosult 15 (tizenöt) napos határidővel indokolási kötelezettség nélkül írásban felmondani. A felmondás bejelentése nem mentesít a szerződésszerű kötelezettségek teljesítése alól, ide értve a Bérbeadó részéről a tárhely biztosításának kötelezettségét, illetve a Bérlő részéről a bérleti díj megfizetésének kötelezettségét.

3.

Bármely fél súlyos szerződésszegése azonnali hatályú felmondást biztosít a másik szerződő fél számára. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a tárhely biztosítására vonatkozó kötelezettség megszegése a
Bérbeadó részéről, illetve a 4. pontban foglalt bármely kötelezettség megszegése a Bérlő részéről.

A tárhelyhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások
1.

A Bérlő, a jelen szerződés megkötésekor választhat a Bérbeadó által felkínált, és a web-tárhely biztosításhoz
szorosan kapcsolódó egyéb szolgáltatások közül, amelynek tételes díjait a Bérbeadó a Bérlő tudomására hozza
a szerződés megkötésekor.

2.

A Bérlő által igénybe vett szolgáltatások tételes díjait és a szolgáltatások pontos megnevezését a számla tartalmazza. Amit befizetés után küldünk az ügyfél részére postai úton.
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Ingyen Tárhely szolgáltatás csak addig érvényes amíg a http://www..arv.hu weboldal visszamutató linkje megtalálható a
weboldala főoldalán jól látható helyen! Ha ezt eltávolítja akkor az ingyen tárhely megszűnik és csak fizetős tárhely szolgáltatás lehetséges.
1.

Egyéb rendelkezések

2.

Jelen szerződés a felek kölcsönös egyetértésével, kizárólag írásban módosítható vagy egészíthető ki.

3.

A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden vitájukat a felek megkísérlik békés úton rendezni. Sikertelenség esetére kikötik – értékhatártól függően – a Miskolci Bíróság kizárólagos illetékességét a vita rendezésére.

4.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. A felek kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés megkötésére, az abban foglalt kötelezettségek vállalására és teljesítésére.
Jelen szerződés készült egymással teljesen azonos szövegű 2 (kettő) eredeti példányban, amelyek mindegyikét – elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt - a szerződő felek az alulírott helyen és napon aláírtak.
A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 3.§ (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az Intec Online Kft-t az adóévben reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli.
Kelt, ……………………………………….

…......................................................
BÉRBEADÓ

….................................................
BÉRLŐ

