Szerver bérlés ÁSZF
1. Általános szabályok, fogalmak
a.

A szolgáltatás nyújtója - továbbiakban szolgáltató - a Wheeler Kft.. Adószáma: 14290149-2-06, székhely:
6725 Szeged, Vadmacska utca 7.

b.

Szerverbérlet alatt a szerver-szoftver által felhasznált erőforrások összességének bérbe adását és bérbe
vételét értjük. A szolgáltatás ellátásához szükséges hardverek és szoftverek biztosítása a szolgáltató feladata.

c.

A szolgáltató köteles a bérleti díjjal megfizetett időszakban a szolgáltatást biztosítani.

d.

Szolgáltató nem köteles a C. pontban említett szolgáltatást teljesíteni ha önhibáján kívül történt esemény
vagy ok miatt akadályoztatva van. Ilyen ok lehet: az Internet szolgáltatásban történt hibák, áramszünet,
természeti katasztrófa, háború.

e.

Minden hónapban egyszer egy napos időtartamra szolgáltató - előre megadott időpontban - rendszerkarbantartási céllal jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére. A karbantartási munkálatok miatti kimaradás nem
von maga után jóváírást.

2. A bérlet díja
a.

A bérleti díj tartalmazza a szolgáltatás ellátásához szükséges hardver- és szoftvereszközök megvásárlásának
és/vagy biztosításának ellenértékeit A bérleti díj összege - a bérlő által kért módosítások következtében - az
erőforrásigények változásának függvényében módosulhat. A változásról szolgáltatónak értesítenie kell a
bérlőt.

b.

A bérleti díj egy hónapos időtartamra szól, ha más megegyezés nem történik.

c.

Szolgáltató a bérelni kívánt szerverszoftvert megvásárolja és a szerverbérlet felmondásakor az a szolgáltató
tulajdonában marad.

d.

A bérleti díj folyamatos megfizetése csekken vagy banki átutalással történhet.

e.

A bérleti díj esedékessége a bérleti időszak utolsó napja. Ha a bérleti díj az esedékesség napjától számított
harmadik napon sem érkezik meg szolgáltató számlájára úgy jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére,
tizennégy nap elteltével a szolgáltatás megszüntetésére minden további értesítés nélkül.

f.

Ha bérlő valamilyen oknál fogva nem tudja a bérleti díjat határidőre megfizetni, köteles arról szolgáltatót
haladéktalanul értesíteni.

a.

Szolgáltató a futtatni kívánt szerver-szoftvert működőképes állapotban adja át bérlőnek a szolgáltatás
indulásakor.

b.

Bérlő felelősségét terhelik a módosítások, javítások és a konfigurációs beállításokból eredő előnyök és
hátrányok.

c.

Szolgáltató a B. pontban említett változtatásokért továbbá az ezekből a módosításokból származó bármilyen
nemű szolgáltatás kimaradásokért nem vállal felelősséget.

d.

A szerver-szoftverek beállításához bérlő kérhet segítséget szolgáltatótól, de nem kötelezheti azt a beállítások,
módosítások vagy frissítések elvégzésére.

e.

Minden tartalmat amit a bérlő az általa bérelt szerver tárhelyen elhelyez, saját maga a felelős és ezután
minden felelősség csak is kizárólag őt illeti. A szolgáltató ezért nem vonható felelősségre!

a.

A szolgáltatást bármely fél felmondhatja, kivéve ha az határozott időtartamra köttetett, ami 1 évet jelent.

b.

A már megfizetett szolgáltatási díjat szolgáltató nem köteles bérlőnek visszafizetni.

c.

A "Bérlet díja" e. pontjában foglaltak szerint a tizennegyedik napon a szolgáltatás nem fizetés esetén azonnal
megszűnik.

3. Felelősség vállalása

4. A szolgáltatás megszűnése

Kelt: Szeged, 2008._______________________hó_________nap

_____________________________________
Megrendelő olvasható aláírása

_______________________________
Cégszerű aláírás

