Szerver Bérlés Szolgáltatás Megrendelő
A szolgáltatás tartalma
HP ML 110 G5

•
•
•
•

E2160
1x1GB
1x250GB NHP-SATA
DVD-RW

•

OS: Debian Linux 4

Ára:

16.000 Ft / hó
(csak határozott időtartamra, ami 1 év!)

Megrendelő adatai
Neve:
Irányítószám:

Település:

Címe:
Adószám / Szig.szám:
Kapcsolattartó személy:
Fax:

Tel:
E-mail:
Fizetési mód
jelölni

Banki
Átutalással

Szerver bérlés havi
díja:
Fizetés periódusa (x)-

Éves (határozott)

(x)-el

:

Készpénzzel

:

el jelölni

A Felhasználó jogai és kötelezettségei

A Felhasználó joga a szolgáltatások rendeltetésszerű felhasználása.

1. 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.
2. A Felhasználó köteles a szolgáltatónak a szolgáltatások díjait megfizetni.
3. A Felhasználó egyedül felelős (anyagilag és jogilag) az általa publikált anyagok
jelentéstartalmáért, használatáért, valamint az ezek használatából fakadó minden
jogvitáért.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
1. A szolgáltatások mindenkor a szolgáltató tulajdonát képezik, a Felhasználó csak
használati (bérleti) joggal rendelkezik.
2. A jogok nem kizárólagosak, és másra át nem ruházhatók.
3. A szolgáltatónak nem feladata a Felhasználó berendezéseinek alkalmassá tétele a
szolgáltatások igénybevételéhez.
4. Egyéb paramétereket, mely díjazásfüggő, az 1. melléklet tartalmazza, mely jelen
szerződés részét képezi.

A szerződés hatálya

1. A feleknek a szerződés felbontására bármikor lehetőségük van, a felmondási idő 30 nap,
amennyiben határozatlan idejű szerződést kötnek. Ellenkező esetben a felmondás csak
1 év lejárta után tehető!
2. A szerződés módosítása a régi szerződés felmondásával, és új szerződés megkötésével
jár.
3. Bármelyik fél azonnali felmondással élhet, ha a másik fél elmulasztja a jelen
szerződésben vállalt kötelezettségeit.
4. Jelen szerződés bármely okból történő felmondása nem mentesíti egyik felet sem azon
kötelezettségek alól, amelyek a felmondás időpontjáig fennálltak.

A szolgáltatás díjai

1. A szolgáltatás díjai a felek által elfogadott, fenti táblázatban szereplő összeg.
2. A díjak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja, de erről köteles a Felhasználót
harminc nappal előbb értesíteni.
3. A szolgáltató a Felhasználó részére havonta számlázza le a szolgáltatások használatáért
felmerült díjat.
4. A fizetés a számla keltétől számított 8 banki napon belül esedékes.
5. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese kerül
felszámításra.
6. A szolgáltatás beindításakor a szolgáltató a folyó havi állandó díjak időarányos részét
számlázza ki.
7. A szolgáltató a havi díjakat előre számlázza.
8. Amennyiben a számla kiegyenlítése nem történik meg, az esedékesség időpontjáig, a
szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére.

Kelt: Szeged, 2009.

Wheeler Kft.
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Megrendelő

