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VPS SZERVER BÉRLÉS
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött a mai napon egyrészről a
Intec Online Kft. 2161 Csomád Akácos utca 4.
Adószám:
Cégjegyzék:
Bankszámlaszám:

23107816-2-41
01-09-953314
MKB Bank 10300002-10602557-49020014

( a továbbiakban: Szolgáltató)
másrészről a
……………………………………………………………………………...
(……………………………………………………..…)
Adószám (cég esetén)
Képviselő:
Tel. szám:
E-mail:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

(továbbiakban: Megrendelő)
(a továbbiakban: külön-külön mint Fél, együtt mint Felek) között az alábbi műszaki tartalommal és feltételekkel:

1. Szerződés tárgya
VPS virtuális szerve bérbeadás, internet kapcsolat biztosítása a 2. pontban részletezett feltételek mellett.
Gép neve: …................................................
Gép Ip címe: …..............................................
Gép azonosítója: …......................................
Díja: …………...…...+ ÁFA / hó
A szerződés időtartama: határozatlan
Fizetendő: …………...+Áfa/hó
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2. Szolgáltatás részletes leírása







1 db VPS bérbeadás
VPS Szerver paraméterei:
99,99% éves rendelkezésre állás
1 db publikus, fix IP cím és reverse név biztosítása
100 Mbps BIX internet kapcsolat (10mbps átlaghasználat)
nemzetközi internet kapcsolat (30%) (külön kérésre opciósan bővíthető)

A szerződés teljesítettnek tekinthető, ha az 1. sz. mellékletben vállalt kötelezettségeinek Felek eleget tesznek.

3. Díjszabás és elszámolás
A szolgáltatás díja havonta, előre fizetendő. A Szolgáltató a tárgyhó lejártakor számlát állít ki Megrendelő részére, melyet
Megrendelő a kézhezvételtől számított 8 napon belül átutalással köteles teljesíteni a számlán feltüntetett számlaszámra.
A számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése esetén Szolgáltató napi 420 Ft + áfa késedelmi pótdíj felszámítására jogosult.
5 napos fizetési késedelem esetén a Szolgáltató leállíthatja a szolgáltatást.
5 napos késedelem utáni kikapcsolás esetén a visszakapcsolási díj: 10.000Ft+áfa/alkalom.
10 napon túli fizetési késedelem esetén Szolgáltatót a Megrendelő nála elhelyezett eszközein zálogjog illeti, függetlenül az
eszközök értékétől és a tartozás összegétől. Szolgáltató mindaddig, amíg e zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a
zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását.

4. Szerződés időtartama. módosítása, felmondása
A szerződés határozatlan időre köttetett. Amennyiben Megrendelő a Szerződés Mellékletét képező Általános Szerződési
Feltételeket nem tartja be, Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A Felek a szerződést közös
megegyezéssel bármikor írásban módosíthatják. A felmondási idő 30 nap, a bérlő köteles felmondás esetében a bérbeadót
értesíteni a felmondás tényéről. A felmondás a bérlőt nem mentesíti a fizetési kötelezettség alól.

5. Titoktartás
Felek kijelentik, hogy együttműködésük során az egymásra vonatkozóan tudomásukra jutott tényeket, adatokat és
információkat az üzleti-, bank- illetve értékpapír titokra vonatkozó szabályoknak megfelelően megőrzik, együttműködésük,
illetve jogviszonyuk esetleges megszűnését követően is. Felek kijelentik, hogy az együttműködés során megszerzett
információt külső, harmadik személyek részére csak a másik fél erre vonatkozó kifejezett és előzetes írásbeli engedélye
alapján tehetik bármilyen módon hozzáférhetővé, vagy ha azt a jogszabály bármely fél részére kötelezően előírja.

6. Szolgáltató felelőssége, kötelezettségei
Szolgáltató a 2. pontban részletezett szolgáltatást 99,99%-os rendelkezésre állás mellett nyújtja. Amennyiben a szolgáltatás
éves rendelkezésre állása a tárgyévben 99,99% alá csökken, úgy Szolgáltató a tárgyévben minden további szolgáltatás
kiesés után a szolgáltatás kiesés időtartamára eső havi bérleti díj arányos részének kétszeresét kötbérként Megrendelő
részére jóváírja, és a szolgáltatás havidíjába beszámítja.
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Szolgáltató nem felel a szolgáltatás kimaradásából, Megrendelő adatainak sérüléséből fakadó, vagy a Megrendelő
eszközeiben keletkező anyagi és erkölcsi károkért, amennyiben azok sem az Ő, sem az általa igénybe vett közreműködő
személy magatartására nem vezethetőek vissza. Nem érvényesíthet a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben kárigényt vis
maior esetében sem. Vis maiornak minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény (természeti katasztrófa, tűz,
áradás, hatóság rendelkezése, politikai események, stb.), amely a Szolgáltató érdekkörén kívül esik, és amelynek
következményeit a Szolgáltató legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.

7. Záró rendelkezések
Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, illetve hatálytalanná válik, ez a tény a többi rendelkezés
érvényességét nem befolyásolja.
A jelen szerződés, illetve mellékleteinek kiegészítései, módosításai vagy hatálytalanítása csak írásos formában érvényesek.
Ugyanígy, írásban lehet csak módosítani a szerződés jelen pontjának jelen bekezdését.
A jelen szerződés teljesítése és az abból származó mindenkor esedékes szolgáltatások teljesítése során felek kölcsönös
együttműködési kötelezettséget vállalnak, a szerződésből származó esetleges jogvita eldöntésére, ideértve a szerződés
létrejöttével és értelmezésével kapcsolatos jogvitákat is, felek alávetik magukat a Gkkb illetékességének.
Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek a szerződés
elválaszthatatlan részét képezik és az ott leírtak mindkét szerződő félre kötelezőek.
Kijelentem, hogy az Szolgáltatási Szerződésen közölt minden adat a valóságnak megfelelő, továbbá a mellékletben
ismertetett Általános Szerződési Feltételeket átolvastam.

Mellékletek
1.

számú melléklet: Általános Szerződési Feltételek (ASZF)

Budapest, 20…………………….…hónap..……nap.

Megrendelő

Szolgáltató

1.
1.
1.
1.
melléklet
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Általános Szerződési Feltételek
Általános rendelkezések
Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés 2. pontjában körülírt szolgáltatást 99,99%-os rendelkezésre állás mellett
biztosítja. Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 1 óra Üzemszünetet tartani, a szükséges karbantartási munkálatok
elvégzésére; erről köteles Megrendelőt 1 nappal előre írásban (e-mail) értesíteni. A karbantartásra fenntartott havi 1 óra a
fent megadott rendelkezésre állási időbe nem számít bele.
A szolgaitatásra vonatkozó teljes éves üzemidő és az egy évre vonatkozó összes kiesési idő hányadosa, százalékban
kifejezve. A rendelkezésre állást a szolgáltatás megkezdésétől számított éves (365 napos) periódusra kell értelmezni.
Jelen ASZF rendelkezéseit Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás tartalmáról és a módosítás hatályba
lépésén időpontjáról Szolgáltató köteles a Megrendelőt a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 nappal írásban
értesíteni.
Szolgáltató köteles a Megrendelő személyes adatait biztonságosan kezelni.
Megrendelő köteles a Szolgáltatóval - 5 munkanapon belül - minden olyan változást közölni, mely érintheti a jelen
szerződésben meghatározott bármely tevékenységet.
Megrendelő köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az általa elhelyezett szerverszámítógépeken kizárólag
kontrollált szolgáltatások működjenek.
Megrendelő teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik az általa közvetlen üzemeltetett vagy az általa elhelyezett
szerverrel okozott anyagi és erkölcsi károkért.
A Szolgáltató a Megrendelő elleni támadások megelőzése, elhárítása vagy kivédése érdekében ellenintézkedéseket és
korlátozásokat tehet, ezekről Megrendelőt tájékoztatja. Az intézkedések kizárólag a védelmet szolgálhatják.
Szolgáltató nem felel a Megrendelő felől érkező, illetve a Megrendelőt ért külső támadásokért.
Megrendelő felel a tőle indított támadásokért, függetlenül attól, hogy azok a Szolgáltatót vagy harmadik felet érintik.
Szolgáltató nem szűrheti a forgalmat, kivéve a Felek megegyezése alapján: támadások megelőzése, kivédése és elhárítása,
illetve a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében.
Ha a Megrendelő veszélyezteti, vagy akadályozza a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, Szolgáltató
jogosult az általa nyújtott szolgáltatások korlátozására. A korlátozásról Megrendelőt köteles azonnal e-mailben vagy
telefonon értesíteni. Jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezése alapján Szolgáltató a fenti korlátozásokat szintén
elvégezheti.
Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy amint tudomást szerez a korlátozás okának megszűnéséről, a
fenti korlátozásokat legkésőbb a tudomásszerzést követő napon megszüntesse.
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A hálózat használata
Ha a Megrendelő tevékenysége sérti a jelen szerződésben és mellékletében megfogalmazott szabályokat és irányelveket,
szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást azonnal, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntetni.
Megrendelő jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy TILOS:










a hálózati erőforrásokkal visszaélni, és ezáltal a hálózat teljesítményét csorbítani, a szolgáltatást jogszabályt sértő
módon használni
bármely olyan hálózati hely irányelveit megsérteni, melyhez a Megrendelő a Szolgáltató hálózatán keresztül
kapcsolódik
bármely más számítógép-hálózat biztonságát gyengíteni
bármilyen hálózati helyre jogosulatlanul behatolni, vagy ezt megkísérelni, más felhasználó elérését jogosulatlanul
használni, vagy a felhasználót korlátozni/megakadályozni jogosultsága használatában
bármely hálózati eszköz működését szándékosan zavarni, túlterhelni, számítógépes vírusokat szándékosan
terjeszteni, vagy ezzel bárkit fenyegetni
a szolgáltatást becsületsértésre, rágalmazásra alkalmas, tisztességtelen, tévedésbe ejtő, tévedésben tartó
tevékenység céljából használni
a szolgáltatáson keresztül másokat fenyegetni, megfélemlíteni
a szolgáltatást a szerzői jogok bárminemű megsértését eredményező tevékenység végzése céljával használni
más felhasználókról adatokat gyűjteni, a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül ("sniffelés")

Szolgáltató a hálózat biztonságát és zavartalan működését negatívan befolyásoló események hatására, a biztonságos és
zavartalan működést biztosítandó, jogosult forgalomfigyelést végezni; az így szerzett ínformációkat kizárólag arra a célra
használhatja fel, amelynek elérése érdekében a forgalomfigyelést végezte.
Szolgáltató jogosult számlázási és biztonsági okokból Megrendelő adatforgalmára vonatkozóan rendszeresen adatokat
rögzíteni; ezeket az adatokat köteles üzleti titokként kezelni, és kizárólag a fenti célokra felhasználni.

Elektronikus levelezés
Megrendelő jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy Tilos:
 a Szolgáltató hálózatát kéretlen elektronikus levelek küldésére használni
 a Szolgáltató hálózatát kéretlen elektronikus levelekre érkező válaszok begyűjtésére használni
 a Szolgáltató hálózatán keresztül bármely terméket vagy szolgáltatást jogszabályba ütköző módon reklámozni
 a Megrendelő által elhelyezett szervereken tárait weblapokat oly módon reklámozni, mely sértheti jelen
szolgáltatási irányelveket
 az e-mailek fejlécét bármilyen módon megváltoztatni, eltüntetni, felhasználói hozzáférés korlátozása céljával
levélbombákat küldeni, "hólabda" levelezést folytatni Szolgáltató hálózatán keresztül.
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A Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó személyek:
1.
Név:
…………………………………………
Lakcím:
…………………………………………
Telefon:
…………………………………………
E-mail:
…………………………………………
Személyi Igazolvány szám:
…………………………………………
Jogosultsági szint*: konzolhasználat,reset kérés
2.
Név:
…………………………………………
Lakcím:
…………………………………………
Telefon:
…………………………………………
E-mail:
…………………………………………
Személyi Igazolvány szám:
…………………………………………
Jogosultsági szint*: konzolhasználat,reset kérés
* A megfelelő szint aláhúzandó
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