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Mely l6trejott egyr6szr6l az

C6gn6v:
Sz6khely:
Szimldzisi n6v:
Szimlizisi cim:
Levelez6si n6v:
Levelez6si cim:
Telefon/Fax

Ad6szim:
OM

Azonosit6:

Bernith Kilmin Kereskedelmi
2600 Vric, Brusznyai

Arpid u. 6.

Bernith Kilmin Kereskedelmi
2500 Vdc, Brusznyai

6s Vend€glit6ipari Szakk€pz6 lsk.

6s Vend6glit6ipari Szakk6pz6 lsk.

Arpid u.6.

Bernith Kilmin Kereskedelmi

€s Vend6glit6ipari Szakk6pz6 lsk.

2600 Vic, Brusznyai Arpid u. 6.
+3627314780 l+3627500720

.J.":.L.L.'1,1.i.:......'.....1..i..........
03263

|

Bankszimlaszim: /.1..!.1.!=.1i.',.J...:..1..i.::.,1.t.1(

!-\-!(-! (- r'!'

K6pviseli,beosztisa: LadinyiKirolylgazgat6
P6nz[igyi kapcsolattan6: Nagy Liszl6n€ igazgat6 helyettes +36308702908

Technikai kapcsolattart6: L6nin Aaila rendszergazda +36304.776463

tovibbiakban. mint El6fizet6. misr6szr5l az

N6v:
K6pviseli:
Sz€khely:
Levelezesi cim:
Telefon/Fax:
Ad6szim:

ACE Telecom Telekommunikici6s 6s Informatikai Szolgiltat6 Kft.
Farmosi Attila 6s Varga

Gibor

1039 Budapesc

Arpid u.2llb.

1039 Budapest,

Arpid u. 2llb.

gyvezet6k

+36 | 437-0590 / +36 1240-5515
12255726-2-41

C6gjegyz€ksz6m: 0l-09-569352

Bankszimlaszim: l0l0Z103-3123480440000001
Hibabejelent6s: +JSl,lJl-Ql9$;operator@acetelecom.hu

iigyelet
Honlap cime:
Utl6lszolgilac
M0szaki

ASZF

+36-30-443-4300; +36-20-935- 1965; +3&70-557-6805 (H-V 0-24h)
www.acetelecom.hu
1039 Budapesc

Arpid u.2llb. +36 | 437-0590 (H-P 08:30

-

el6rhet6s6ge: http://acetelecom.hu/dokumentumok/altalanos-dokumentumok

tov6bbiakban, mint

Szolgdltat6, egyiittesen Felek k<izrin
l.oldal

az alibbi felt6telek melletc

l7:00h)

I )t^o
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ACETelecom Telekommunikicios 6s lnformarikai Szolgihato Kft.

cim: 1039 Budapesr Arpid u. 2llb.

_J

b-t Eix;;
l.

Szerz6d6s

(el.:

+16 | 437 0590

fax:

+35 | 240 55l5

e-mnil: offlce@acetelecom.hu
web: wwwacete leaom.hu

tirgya

A szerzcid€s tirgya a Szolgiltat6 El6fizet6 szdmira a 2. pontban 6s az aldbbiak szerint r6szletezert 64.20. l8
KSH besorolisi szim0 Internet szolgiltatis, 64.20.11 KSH besoroldsi szimri VolP telefon szolgiltaris
biztosirisa a kcizbeszerz6si eljdrist megindito felhivdsban, tovibbi a dokumenrici6ban, 6s a mindenkor
hatilyos jogszabilyokban, el6irdsokban megharirozott felt6telek mellett;

l.t.

Telefonszolgiltaris
Polgdrmesteri Hivatal:

l3 db anal6g-, I db

lSDN30 telelonvonallal (cisszesen 150 v6gpont)

egyen6n6k0 lP telefonszolgiltatis. (a megadott mennyis6gekt6l
Egy6b telephelyek 6s int6zm6nyek: 70 db anal6g-,

v6gpont) egyen6n6k0 lP telefonszolgiltatisa

+ l5

l9 db ISDN2

% elt6r6s lehets6ges)

telefonvonallal (osszesen 274

(a megadott mennyis6gekt6l +15% elt6r6s

lehets6ges)

Havi teljes mennyis6gek (telefonbesz€lget6s): helyi besz6lget€s 7000 perc/h6; belfcildi besz6lget6s
4000 perc/h6: mobil

iriny(

besz6lget6s 3000 perc/ho (a megadott mennyis6gekt6l

- 50 % elt6r6s

lehets6ges).

1.2.

Telefonkozpont (lP), valamint 6 db digitilis 6s I l3 db anal6g telefonk6szil6k biztositisa a mfiszaki
specifikici6 szerint, b6rleti konstrukci6ban a Polgirmesteri Hivatal telephely6re.

1.3.

Internetcsatlakozis(szolgiltatis)

A

Polgirmesteri Hivatal szimira

I db 20/20

Mbps sivsz6tess6gfi b6relt vonali, redundins

kapcsolat biztositisa.

A tovibbi
I

2.
2.1.

l'1bps/5

telephelyek 6s int6zm6nyek szimdra: 7

db

10/10 Mbps, 13

db l0/l

Mbps,

2l

db

l2 kbps, 2 db 2 Mbps/5 | 2 kbps garantilt sivsz6less6g0 internet csatlakozis biztositisa.

Szolg6ltat6 iltal ny0ltott szolgiltatisok
Internechozzif6r6siszolgiltatds
Sivsz6less6gek (leJfeltcilt6s)

20/20 MbDs b€relt vonali redundins kaocsolat biztositisa

Internet hozdf6r6si szolgilatisu

l0/ l0 Mbps szimmetrikus internet kapcsolat
l0/

|

Mbps internet kapcsolat

2Mbpsi5l2 Kbps internet kapcsolat
I

2.oldal

Mbps/S | 2 Kbps internet kapcsolat
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Telecom Telekommu nrkic ios €s Infornrarikni SzolSiltato Kft.

cim: i039 Budapesr, Arpid u.2llb.
!l.r.: +36 | 437 0590 hx: r l5 | 740 55l5
e-rn;lrl: offi ce@ace(clecom.hu

wcb: www.ncetelecom.hu

viltoz6 osszet6telben A hozz'if€r6sek int€zm6nyenk6nti felsorolisa

szerz6d6s l.szimri mell6klet.
Vol P telefonszolgiltaris

Hozzif6r6s tipusa
Vol P telefonszol96ltatiss*

lP relefonvonal
lP

trunk

szerz6d6s l.szimri mell6klet.

Szerz6d6s ellen6rt6k6nek megfi zet6se:

A

szolgiltarisi dijat (ide 6rtve a b6rletiogviszony alapjin fizetendci cisszegeket is), az igazolt

szerz5d6sszerU teljesit6st k6vetden havonta, ut6lag,

a

felhasznilisi hely szerinti v6telezci

int€zm6ny vagy gazdasigi tirsas6g (felhaszndl6) egyenliti ki a Kbt. 130.

! (l)-(6)

bekezd6se szerint

itutalissal, forintban (HUF).
El6fizet5k

a

kifizet6s sorin az ad6zis rendj6r6l sz6l6 2003.6vi XCll. torv€ny 36/A. $-ban

foglaltakat teljes korben alkalmazza.

A Szolgiltat6 iltal megajinlott dij tartalmaz valamennyi, a szolgiltarissal

kapcsolatos kolts6get,

di1at, igy tovdbbi fizet6si ig6nnyel a Szolgiltat6 a k6sedelmi kamaton kiviil nem 6lhet.
1.4.

K6sedelmes fizet6s eset6n a Ptk. 301/4.6 szerinti k6sedelmi kamat fizetend6.

1.

Szolgeltat6 iltal nyiltott szolg6ltatisok havidiiai, egy€b fizet6si felt6telek

4.t.

El6fizetci a szolgiltarisok l6tesit€s66rt 6s ig6nybev6tel66rt az alibbi tiibl6zatban foglalt havidiiakat

fizeti meg a Szolgiltat6 szdmlija alapidn.
4.7.

Internet hozzif6r6si szolgiltatis

szerz6d6s l.szimrl mell6klet.
4.3.

Vezet6kes VolP telefonszolgiltaris dijai*
3.oldal

ACE Telecom Telekommunikicaos 6s lnformatikai Szolgiltato Kfr.

cim: 1039 Budapest Arpid u.2llb.
(cl.r +36

lD I

telecorn

|

417 0590 fax: I 36

|

240 55l5

e-mail: offlce@acerelecom.hu
web: wwwacetelecom-hu

Szolgdltatis

mennls6gl

hatyominyos

Egys6gdr

telefon

hagyominyos rclefon megajinlisa

megajinlisa eset6n: 83 db

eset6n: 83 db anal6g, 19 db |SDN2,

anal6g, 19 db |SDNZ,

I

ft

I

db

db lSDN30 vonal

lSDN30 vonal

vogy

vogf

lP telefon eset6n: 424 v6gpont

lP telefon eset6n: 424

525 Ft +Afa

v6Spont

Helyi hivisok
(cs(csid5ben 6s cs0csid6n kiviil)

7000 perc/h6*

2,60 Ft +Afa

4000 perc/h6*

3,00 Ft +Afa

3000 perc/h6*

|

Belfoldi hivisok
(cs0csid5ben 6s csricsid6n kiviil)

Mobil hilozat fel6 irdnyu16 hivisok
(csricsid6ben 6s csrlcsid6n kiviil)

6,00 Ft +Afa

l.szimi mell6klet.

4.4.

Telefonszolgiltarishoz kapcsol6d6 telefonkcizpont 6s k6sziil6kek b6rleti dija *

Telefonkcizpont
95

2OO

Ft +Afa

95 200 Ft +Afa

l.szimri mell6klet.

Vezet6kes VolP telefonszolgiltatis NemzetJ<6zi percdijai*
Vezet6kes VolP telefonszolgiltaris

Percdijak (nett6)
(csricsid6ben 6s csticsid6n kiviil)

Nemzetkozi l. dijzona

6,5 Ft +Afa

Nemzetkozi 2. dilz6na

10,50 Ft +Afa

Nemzetkozi 3. dijz6na

19,20 Ft

+Ah

Nemzetkcizi 4. dijz6na

32.40

ft

+Afa

Nemzetkcizi 5. dilz6na

49,80 Ft +Afa

4.oldal
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Telecom Telekommunikdc'os

crm: 1039 Budapest,
tel.:

+35 | 437 0590

ajs

Informatikai Srolgiltato Kft.

Arpid u.2lib.
fax:

+36 | 240 55l5

e,rnarl: oflice@acerelecom-hu

wcb: wwwacetelecom.hu

74,70

ft +Atz

Fenti cisszegek nett6 6rt6kek, az AFA a mindenkor 6rv6nyes AFA torvEnyek
szerinr keriil sziml6zisra.

A szerz6d6s l. szim0 mell6kjete

tartalmazza a szolgdltatisok r6szletes (t6telenk6nti) bonsisit

int6zm6nyenk6nt.
4.7.

A

szolgdltatisi dijat (ide €rtve a b6rletjogviszony alapjin fizetend6 <isszegeket is),
az igazolt
szerz6d6sszerii teljesit6st kcivet6en havonta, ut6lat, a felhaszndldsi hel),

szerinti v6telez6

int6zm6ny vagy gazdasigi rirsasig (ferhasznir6) egyenriti ki a Kbt. | 30.
$
dtutalissal, forintban (HUF).

El6fizet6k

a

kifizet6s sorin az ad6zis rendj6r6r szor6 2003.6vi

( | )-(6)

bekezd6se szerint

XCI. tcirv6nv 35/A.

6-ban

foglaltakat teljes korben alkalmazza.
4.9.

A Szolg{ltat6 iltal megajinrott dij tartalmaz varamennyi, a szorgdrtarissar

kapcsoratos korts€get

drac ig)'tovibbi fizet6si ig6nnyer a szorgirtato a k6sedermi kamaton
kiviir nem 6rhet.K6sedermes
flzet6s eset6n a Ptk.

4.

t0.

30l/A.! szerinri k6sedelmi kamat fizetend6.
Az adozis rendj€r6l sz6l6 2003.6vi XCll. tcirv6ny 36/4.
!_inak rendelkez6seinek alapjin

a

kozbeszerz6sek teljesit6s6hez kapcsor6d6an a kcizbeszerz6sekr6r
sz6r6 t6rv6ny (a tovibbiakban:
Kbt) szerinti nyenes ajdnrattev6 jeren esetben szorgirat6 - k6z6a
megk6t6tt

-

szerz6d€sek alapjin tcirt6n6,

viflarkozdsi

a havonta nett6 m6don szimitott 200 000 forintot megharad6
- visszatarrisi k6terezetts6g n6rkiir - abban az

klfizet6sn6l El6fizet6 szorgirtat6nak a terjesit6s6n
esetben fizethet, ha

a) Szolgiltat6 bemutat, itad vagy megkiild a t6nyleges
kifizet6s id6pontj6t6l szimitoa 30
napnit nem r6gebbi nemlegesnek min6sii16 ad6itazolist,
va$r

b)

Szolgiltat6

a

kifizet6s id6pontjiban szereper

a

k6zanozismentes ad6z6i

adatbizisban.
4.tt.

A Szolgiltatishoz kapcsolod6 egy6b dijak nincsenek

4.t2.

Szimlapanaszok bejelent6s6nek m6dja a kijel<ilt kapcsolattart6kon
keresztiil t6rt6nhet irisban,
faxon, vagy e-mail-en. A bejelent6shez minden esetben
az alibbi adatokat kell megadni: n6v,
szimlizisi cim, l6tesit6s helve.

5.oldal
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ACE Telecom Telekommun ikicios es Informatikai Szolgiltato Kft.

cim: 1039 Budapesl Arpid u.2llb.
tel.: +36
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fax:

*16 | 240

55 | 5

e-mail: oflice@acetelecom.hu
web: www-acetelecom.hu

4.12.1. Ha az El6fizet6
Szolgiltat6hoz, 6gy

| 437 0590

a

a

lejirta el6tt nyrijtja be
€rintett diit6tel vonatkozisiban a diifizet6si haririd6

bejelent6s6t

belelent6sben

a

dijfizet6si hatirid6

a

a

dijreklamici6 megvizsgildsinak id6tartamival meghosszabbodik.

4.12.2. Ha a Szolgiltat6

az el6llzetcii beielent6snek helyt ad, havi diifizet6si kotelezettseg eset6n

a kovetkez6 havi elszimol6s alkalm{val, egy6bk6nt a bejelent6s elbirilisit6l szimitott harminc
napon beliil a dijkiilonbozetet az El6fizet6 szimliiin egy osszegben i6viiria vagy azt az El6fzer6

iltal irisban vagy elektronikus lev6lben ielzett bankszimlira

vilaszt.isa szerint az El6fizet6

vaSy

magyarorszdgi cimre az El6fizet6 r6sz6re egy iisszegben visszafizeti, amennyiben az el5fizet6nek
nincs a Szolgiltat6val szemben fennill6 leiert diitartozisa

5.
5.t.

K6sedelmi kaitb6r
esik.
K6sedelmi kotb6n k6teles fizetni a Szolgiltat6, ha olyan okb6l. mely6rt felelcis k6sedelembe
szolg{ltarisi k6sedelembe esik, ha a hiba felmer0l6s6t6l szimitott 4 6rin belul nem

A Szolgiltat6

szill ki a helyszinre

5.2.

-

-.
ill. t.ivoli hibaiavitis eset6n a hiba kijavirisdt ezen idcin beliil nem kezdi meg

6shaahibafe|merti|6s€t6|szimitottS6rinbe|ii|ahib6ttelieskcir6ennemhirit|ae|.
r6sz6re:
K€sedelem eset6n az alibbi kesedelmi kotben k6teles fizetni az 6rintett El6fizet6

5.2.1. TelefonszolSiluris

ese.6n:

a)tirgyh6tmege|6z5havite|jes,6rintettint6zm6nyrevonatkoz6szolgi|tatisidij5%.
a./6ra-lint6zm6nY;

tovibbi

b)uirgyh6tmege|6z6havite|jes,6rintettint6zmenyrevonatkoz6szolgi|tat.isidiiT%a/6ra/ Polgirmesteri Hivatal eset6ben

5.2.2. Internetszolgiltaris

eset6n;

a) egyhavi tetles szolgiltatisi dii S%'al 6nlint6zm6ny
b) 6s egyhavi telies szolgiltatisi dii 77*aJ&a /
i

Polgirmesteri Hivatal

az

nternetszolgiltarjs eseten'

5.3.Meghirisulisikotb6nk6telesfizetniaSzolgiltat6'haolyanokb6l'melyErtfelel6saszerz6d6s
a szolgiiltat6nak felr6hato
teljesit6se lehetetleniil, tov6bbd ha a szerz6d6st az 6rintett int6zm6ny

okb6|rendkivii|ife|mondissalfelmondja.Ameghitisu|lsik6tb6naszerz6d6s24h6naprasz6mitoa
nett6 6rt6k6nek 20%-a.

s.4. A kotb6r

osszeg6t a El6fizet5 kiilcin fizet6si felsz6litissal 6rv6nyesiti, melynek

8 naPtiri

naPon

a k6tb6r
beliil kell hiinytalanul eletet tennie a Szolgiltat6nak Amennyiben a Szolgiltet6
megfizet6s6revonatkoz6fe|hivdsk6zhezv6te|6tk6vet63naponbe|ii|magtanisici||'mu|asztisit
-bizonyit6kokka|a|itimaszwa-nemmentiki,akkorakiivete|6selismertnektekintend6.
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Telerom Telekommunrkicio! es Informatikai Szolgiltato Kfr.

cim: 1039 Budapesl Arpad u.2llb.
rel.: +36 | 437 0590 fax: +36 | 240 5515
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web: www.acetelecom.hu

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a kotb6r megfizer6se nem 6rinti El6fzet6nek azt a
,ogit, hoty a
kcitb6ren feliili kirit 6rv6nyesitse a Szolgdltat6val szemben.
5.6.

Az 6rintett Elcifizet6 a kovetel6s6t irisbeli felszolirjs

irjin

6rv6nyesitheti, melynek a szolgiltat6

koteles 8 napriri napon belll marad6ktaranur ereget tenni. Amennyiben a szorgirtat6 a ferhivis
k6zhezv6tel6t kcivet6 3 napon beriir 6rdemi
indokrdssar 6s bizonyit6kokkar aritimasztott

-

-

kiment6sr nem tesz, akkor a kotb6rkciveter6s a Szorgirtat6 r6sz6rcir erismennek tekinthetci

6s

ezzel beszimithat6vi vdlik,
kovetelheti a fentieken

a Kbt. 130.$ (6) bek. felt€teleinek teljesiil6se eset6n. El6fizet5
t(l felmeriil6 kiric A kirt6rit6s 6rv6nyesit6s6re a kiitb6r 6rv6nyesit6s€re

vonatkoz6 szabdlyok megfelel6en alkalmazand6ak.

6.

El6fizet6 logai 6s kiitelezetts6gei

6.1.

El5fizet6 joga az Internet szolgdrtatisok rendertet6sszeru
hasznirata. Az Er6fizet6t 6rint6 6s nem
rendelter€sszerfi haszniratb6r keretkez6 kirok6n var6 ferer6ss6get
a szorg{rtat6 erhdritja magit6r.

6.2.

Az Internet szolgiltarisok mindenkor a szorgirtat6 turajdonit
k6pezik, Er5fizet5 a szorgdltatisokra
vonatkoz6an hasznilati joggal rendelkezik, mely jogok
kizir6lagosak, de nem itruhizhat6k 6s nem

tovibb 6n6kesithet6k.
6.l.

El5fizet6 kciteles a szorgirtarisokat jogszeru, tcirv6nyes
c6rokra 6s modokon hasznirni. Tiros

szolgdltatist

6.4.

a

hatilyos magyar jogszabdlyok szerint iizleti vagy magantirkot

a

s6rr6,

b(ncselekm6nynek min6siil6 vagy kcizmegbotrinkoztarisra
alkarmas m6don hasznilni.
El6fizet5 hozzijirul az Eht 157.5 (2) bekezd6s6ben
foglalt adatillomenyon kiviili

6sszes adat
kezel6s6hez, illewe az adacirominyban szerepr5
adaainak az Ehc-ban meghatirozott c6rokt6l
elt616 felhaszndlisihoz.

Szolgiltat6 iogai 6s kiitelezetts6gei
7.1.

Szolgiltat6 kotelezefts6te a megrendelt Internet
6s lP telefonszolgiltatisokat El5fizet6 r6sz6re
2 6s 3 pontban megharirozottak szerint, jeren szerz6d6s 6rv6nyess6g6nek
id6tarama

a

aratt

folyamatosan biztosirani.
7

.2.

szolgiltat6 koteles az Er6fizet6 adatait

a hatdryos adaw6dermi

er6ir'soknak megferer6en kezerni.
Szolgiltato kcitelezet*6ge az Internet 6s rp terefonszorg{rtatisokkar
kapcsoratos iity'6rszorgirati
tanicsadist ingyenesen biztositani Er5fizet6 r6sz6re.
Ebbe bereartozik a v.gpontokon szorgirtat6
eltal biztositotg eszkcizcik berendezEsek installildsa, javicisa,
karbananisa, a szolgiltatis

fogadisira val6 arkarmassi t6tere de nem ."rtozik
bere az Er6fizet6i v6gpontokon iizemer6
alhil6zatok 6s szimft6g6pek iizemeket6se, iavirisa.
T.oldal
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Szolgeltatls megkezd6s6nek illewe a csatlakozes tetePit6s6nek hatirideie

8.

(ASZF 4.

pont)
8.L

Szolgiltat6

a szolgiltatis

ig6nybev6tel6hez szi.iks6ges berendez6seket

megkiit€s6t6l szimitott harminc(30) napon beliil az El5fizet6

iltal meglelolt

jelen

szerzcid6s

l6tesit6si helyeken

iizembe helyezi 6s a szolgiltaris ny0jtisit megkezdi

A telepit6st kovet6en Felek itadis-iw6teli jegyz6konyvet k6szitenek. Felek k6pviselet6ben jelen
l€v6 szem6lyek a iegyzcikonyvben rogzitik a szolgiltads min6s6g6re vonatkoz6 m6r6si
a milszaki kialakirist (kibelez6s 6s itadisi
eredmenyeket illewe El6fizet6 k6pvisel5ie
'weszi
fe|ii|et).AiegyzcikonyvetaFe|ekr6sz6rci|jelen|6v6szem6|yekhitelesitika|iirisukkal,Felek
jogosult szem6ly jelenl6te 6s
kiielentik, hogy a iegyz6konyv felv6tel6hez nem sztks6ges aliirisra

aliirisa. Az itadis-dw6tel lebonyolirisit

Felek meghatalmazottaik r6szv6tel6vel bonyolitlik le.

Szolglltat6 a iegyz6kcinyvben felt(ntetett id6pontt6l iogosult a szolgiltatis szimlizisira'
s.3.

Atelepitettberendez6sekaszo|gi|tatisny0it6s{nakid6tartamaa|attaSzo|gi|tat6tu|ajdoniban
maradnak.

9.

9.l.

Rendelkez6sre

illis,

min6s6gi garanciik, hibabeielent6s (ASZF

Il

Pont)

m0kod6k6pes
Szolgiltat6 szavatolia, hogy valamennyi iltala nyri;tott szolgiltads

a

telePit6s

napiit6|.Szo|gi|tat6aszolgi|tat'isokmtkcid6s6re99,8%-osid6benirende|kez6srei||istvi||al6s
irinyban 100%'
hogy az szerz6ddtt sivsz6less6gek bels6 adathil6zat 6s belf6ldi internet

garantilja,

nemzetkiizi internet irinyban 100%-ban, mindenkor el6fizet6 rendelkez6s6re
9.2.

Szolgiltat6 kcjteles minden 6sszerfi er6feszit6st megtenni

ill'

a szolgiltatis hat6konys{ginak

6s

folyamatossiginak biztosirisa 6rdek6ben'
9.3.

vag;r eg6szben nem 6rhet6 el
Amennyiben a szolgiltaris a vdllalt m(szaki param6terekkel r6szben

kijelolt timoptisi
az El6fizet6 szimira, akkor az El6fizet6nek ezt ieleznie kell a Szolgilat6
annak hibajegyen rdgziteft
kozpontja, illewe kaPcsolattart6ia fel6. A szolgiltatis kies6se
beie|ent6s6t6|tekinthet6igazo|tnak.Ahibabeje|ent6sar6gzitettte|efonszimokva|ame|lk6n'e.
hibiit hibaiegyen r6gzic melynek
mailben vagy faxon tehet6 meg. Szolgilat6 minden beielentett
visszakUldi'
azonosit6 szimit 6s a beielent6s param6tereit El6fizet6nek
9.4.

Aszolgiltatismarad6kta|anu|ton6n6visszai||itdsir6|aSzolgi|ot6k6te|esazE|6fizet6kiie|ti|t
kaDcso|attart6inakegyik6t6rtesiteni'Aszo|gl|atisezen6nesit6sse|tekinthet6visszail|itottnak
Rendelkez6sre illisba nem szimitanak bete az alibbiak esem6nyek:
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Elcire iitemezetr rendszerkarbantarris, mely pontos id6pontjir6l 6s a virhat6 kies6s

id6tanamir6l szolg6ltat6 legaldbb 3 nappal megel6z6leg hivatalos 6nesit6st kiildcitt. Az
6nesit6s megkiird€se e-mailen 6s a honrapon tcin6n6 kcizz6t6te er tort6nik. (AszF

ll.l4)

szolgiltat6 kizdr6rag a sajit rendszer6n v6gez karbantanist, Er6fizet6i

ordaron

karbanaft.isi szolgiltarist nem v6gez.

.

A

vismajor esem6nyek 6ltal okozotr iizemsziinetek, mint p€ldiul

a

term€szeti

karasztr6fik, szind6kos vagy gondatlan rongilds, lopis illewe bffncselekm€nyek.

.

Silyos energia ellitisi zavarok melyeket az elektromos szolgiltat6 hibija vagy
el5re
0temezett karbantan.isi munkii okoznak.

llyen esetekben a szolg6ltat6 koteres az iizemsziinet t6ny€t
6s annak kivirt6 okdt jegyz6konyvezni,
melynek egy p6ldenyit erjuttarja Erdfizet6hciz. szorgirtat6 tovibbi
kiiteres minden t6re ervirhat6t
me$enni a szolgiltat.is mihamarabbi rijrainditisdnak 6rdek6ben.
9.6.

Amennyiben a hiba elhiritisa heryszini szem6ryes k<izrem(kod6st
kivin, szorgiroto kciteres a hiba
elhdritisdt 4 0nin beriir megkezdeni a hibit g 6rin beriir
erhiritani. A hibaerhirrt.is
megkezd6se

rivoli hozzif6r6ssel is tort6nheg ebben az esetben a megkezd6s
hat.irideje szint6n 4 6rin beliili.
El6fizet5 tudomisul veszi' hogy a hibaerhdritis ridi6s
hdr6zati eremek
eset6n 6jszakai 6r{kban

9.7.

illetve rossz id6jiris eset6n munkav6delmi szempontok
miaft nem lehetseges.
A hibabejelent6sser 6s kezer6sser kapcsoratos egy6b

renderkez6seket az

AsZF t.

pontja

tarta Imazza.

t0.
t0. t.

Szolgiltatis sziineteltet6se, korlitozisa
A Szolgdltat6 az elcifizet6i szolgiltatist zz El6fzet6

el6zetes vagy e$/idejg 6rtesit6se mellett az
alibbi esetekben korlitozhatja, vagy cscikkentheti annak
min6s6gi vary mis jellemz6ic

l0

ll

Amennyiben Er6fizet6 akadaryozz vagr vesz6ryezteti

a szorgirat6

hir6zacinak

rendeltet6sszer( m(kod6s6t, igy kiilcinosen, ha:

r

Az El6fzet6 az elcifizet6i hozzif6r6si ponthoz meg{elel6s6g
an0siwinnyal
rendelkez6 v6gberendez6st vagr nem megfelel6 interf6sszel

nem

rendelkez6

v69berendez6sr csarlakoztatotc

e

Az El6fizet6 a szimdra nytitott szorgiltaiist

ferhasznilva k6reden revelet kiird.

K6retlen lev6lnek min6siilnek azok az elektronikus i.izenetek
amelyek:

i.

kereskedelmi vagy egy6b informici6t aralmaznak
6s a cimzettek nem k6ft6k
kifejezetten, hogy ezen e_mail_eket megkapjdk

9.oldal
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olyan t6megesen kiildcitg nagy mennyis6t( e-mail, amelyeknek tartalma
egymissal nagym6n6kben azonos 6s a cimzenek nem k6n6k kifeiezetten, hogy
ezen e-mail-eket megkapidk.

iii. ez olyan

tobb mint 50 cimzettet

e-mail-eket, amelyek

tartalmaznak

a

,,cimzettek" listiban (To, Cc, Bcc)

A Szolgiltat6 az ilyen k6retlen kereskedelmi vagy k6retlen tiimeges e-mail'ek illewe nagy
mennyis€g( levelek iw€tel6t illewe tovibbirisit a hdl6zatinak 6s rendszereinek v6delme
6rdek6ben szofweres 6s/vag7 hardveres eszkcizdk segits6g6vel me$agadhatja'

Szolgilat6 fenti korlitozisr abban az esetben alkalmazza amennyiben El6fizet6 a
Szolgdltat6 iltal biztositott v6dett lP cim opci6t Yilasztotta tehit az iltala kiildott
elektronikus levelek a Szolgiltat6 sMTP szerver6n keresztiil keriilnek tovibbitisra.

o

Az El6fizet6 a szimira nyrijtott szolgiltatist felhasznilva olyan elektronikus levelet
kiild, amely:

i.
ii.
iii.

felad6iinak e'mail cim6t szind6kosan hamisan adl{k meg vagy elfedik'
virussal fen6zott csatolt

illominyt taralmaz'

amely csatolt illominyk6nt olyan v6grehait6d6 illominyt tartalmaz' amely
cimzett(ek) vagy a Szolgiltat6 6rdekeivel ellent6tes tev6kenys6get feit

ki

a

6s

ezen tev6kenys6g a cimzett j6hiszem0 akarata ellen6re is v6gbemehet'

iv.

s6rt6'
amely tanalma a cirsadalmi 6rt6kekre 6s az emberi m6lt6sigra n6zve

llyen p6ldiul a f6lrevezet6, trigir' szexuilis' er6szakos tartalmu'

a

etorv6nyellenes cselekedetre felbuit6 illewe vallisi, Politikai ellent6tet szit6
mail.

o

Az El6fizet6 a szimira nyijtott szolgiltatist {elhasznilva logosuladan adatszerz6srq

behatolisra tesz
adatkiild6sre vagy mds szimit6g6pes rendszerekbe t6rt6n6
kisErletet illewe hait v68re, kiil6n6sen:

i. az internethasznil6k szem6lyi

szimiitog6p6n vagy szerver6n

tirolt'

illewe

nfMnos va$/ iizleti titkot k6Pez6 adatok
irinyul6
illominyok enged6ly n6lkiili megrekintese, megszerz6se vagy az erre
internetez6s kiizben hasznllt nem

kis6rlet,

ii. az internethasznil6k

szem6lyi szimiog6p6n vag;l szerver6n

illominyok enged6ly n6lkiili megviltoztatisa vagr

tlrolt

adatok

az erre irdnyul6 kis6rleg

ACE Telecom Telekommunrkicios 6s Informatikai SzolSiltato Kft.

cim: 1039 Budapest. Afpid u.2llb.

lD I

(el.r

rerecom
iii.

+36 | 437 0590 fax:+36 I 240 55l5

c-marl: offrce@acetelecom.hu
wcb: www,acetelecom.hu

az internethasznil6k szem6lyi szimit6g6p€re vagy szerver6re olyan adatok,
dllominyok enged6ly n6lkiili feltolt6se vagy ennek kis6rlete, amely az El6fizet5t
kompromittilhatja, illetve a szimit6g6p mUkod€s6t hitrinyosan befolyisolhatja,

iv.

misok tulajdonit k6pez6 szimit6g6pek 6s azok er6forrisainak enged6ly n6lkiili
felhasznilisa sajit c6lra.

o

Az El6lizetci a szimira nyriltott szolgiltatist felhasznilva Szolgiltat6 szerver6n olyan
adatokat, informici6kat

i.
ii.

tirol

vagy

tovibbit, amely:

jogosulatlanul metszerzetg illewe szerz6i jogokat s6rt

a tirsadalmi 6rt6kekre 6s az emberi m6ltosigra n6zve s6n6. llyen p6ldiul

trigir,

f6lrevezet6,

a

szexuilis, er6szakos tartalm0, a torv€nyellenes cselekedetre

felbujt6 illetve valldsi, polidkai ellent6tet szit6 tartalom,

iii.
iv.

az Alkotminyba vagy a hatilyos torv6nyekbe, jogszabdlyokba iitkciznek,

az El6fizet6 iltal kinilt term6k tulajdonsigair6l vagy szolgiltaris tartalmir6l,
illewe ezek

o

irir6l birkit

f6lrevezethetnek.

Amennyiben az El6fizet6 az el6fizet6i szolgiltarist a Szolgiluto hozzij6rulisa n6lkiil
harmadik szem6ly r6sz6re tovibb6n6kesfti vagy azt a hil6zati szerz5d6sekr6l sz6lo

korminyrendelet szerinti hil6zari szolgiltaris c6llira hasznilia.

l.
ll.l.
I

A szerz6d6s id6tartama, felmondis, reklamici6
Felek jelen szerz5d6st harirozott id6re: a szerz6d6s hatilyba l6p6s6t6l szimitott 24 h6napos

id6tartamra kdtik.

1.2.
I t.3.
|

A szerrcid6s harilyba l6p6se a mindk6t f6l
Jelen szerz<5d6s

11.4. A

a

I

l.l.

iluli dliirisit

k<ivet6 5. nap.

pontban megharirozott id6tartam letelt6vel megsziinik.

szerz6d6s harirozott id6tartamira tekintettel

a

szerz6d6s rendes felmondissal nem

szfintethet6 meg.

11.5.

Birmely f6l jogosult a szerz6d6st rendkiviili felmondissal felmondani, ha
szerz6d6sszeg6st kovet el, 6s azt

-

amennyiben orvosolhat6

-

a misik f6l

srilyos

irisbeli megint6st k6vet6en,

az

abban megjeliilt hatirid6n beliil sem orvosolia,

t1.6.

Silyos szerz6d6sszeg€s eset6n a felek felmond{si id6t k6mek ki, figyelemmel arra, hog/

a

szolgiltatis megszfin6se az int€zm6nyekn6l azok tev6kenys6g6nek ellehetedeniil6s6t eredm6n)'/ezi.
A felmondisi id6 m6n6ke: 30 nao.

t1.7.

Srilyos szerz6d6sszeg6snek min6siil a Szolgdltat6 r6sz6r6l:

a)

ha a

szolgiltatist

az

el5in haririd6ben teljesk6r0en nem kezdi

meg,

.^a
a
^-.
r-. --,- J
,-

l-
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ha e$/ napriri h6napon bel(il legalibb 3 alkalommal k6sedelmi kcitb6r fizet6s6re
lenne kotelezhet6,

c) ha b{rmely hibit 24 6rin til nem lavit ki,
d) ha a szimhordozist nem biztositja teljes kor0en,
e) ha az ajinlatban megharirozott rendelkez€sre 6ll6si merteket

nem teliesiti

a

Szo196ltat6,

0

ha az adott szolgiltarisra irinyad6 min6s6gi param€tereket egyebekben nem teljesiti

a szolgiltat6,

t) ha titokarrisi k6telezetrs6t6t megszegi,
h) ha Szolgdltat6ban kijzvetetten vagy kozvetleniil

25%-ot meghalad6 tulajdoni

r6szedes6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy

joti

szem6lyis6ggel nem

rendelkez6 gazdasdgi rirsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56.$

(l)

bekezd6s k)

pontjaban megharirozon felt€teleknek.

11.8.

Srilyos szerz6d6sszeg6snek min5siil az El6fizet5 r6sz6r6l:

a) ha a teljesit6sigazolds kibocsirisit alapos ok n6lkiil megtagadja,
b) ha titoktanisi kotelezetts6g6t megszegi,
c) a szolgiltatisi dijat - irisbeli 30 napos llzet6si hatirid6t

biztosit6 megint6st

kcivet6en - sem fizeti meg,

11.9.

A stilyos szerz6d6sszeg6s eset6n

a s6relmet szenvedett f6l kciteles a misik f6l figyelm6t megfelel6,

de legalibb 8 napos hatirid6vel a szerz6d6sszer( teliesit6sre felhivni. Nem k$teles erre a
s€relmet szenvedett f6l, ha a szerz6desszeg6s ism€tl6d6 jellegri, vag a szerz6d6sszeg6s nem
orvosolhat6.

ll.to. El6fizet6 a megkotcitt szerz6d6s vonatkozisiban kizir6lag k6zcis

megeg;rez6ses

szerz6d6sm6dosirist fogad el a Kbt.303.$ alapj{n, egyoldal6 szerz6dism6dosltis kik6t6se nem
lehers€tes.

t2.

Vis maior

t2. t.

Szolglltat6 nem felel az elhirithatatlan k0ls6 ok miatt bek6vetkez6 szerz6d6sszeges6n (Vis
maior). Vis maior-nak min6siilnek a felek dlal el6re nem

litott

6s nem befolydsolhat6 olyan

kiiriilm6nyek, amelyek megakadilyozzik a szolg{ltatot a megfelel6 teljesftesben, kiil6n6sen:

.
.

t{2, atviz, belvia foldreng6s, jdrvdny, hurrikin, torniid6, villdmcsapis;
had0zenettel vagy hadi.izenet n6lkiil

folltatott hibor6, zendiil6s, polgriri

fegyveres konfl iktus, terrorista- vagy szabotizscselekm6nyek robbands;

zavargris, invizi6,

,l2/Fjo
b-t Ei;;;
t

ACE Telecom Telekommunrkicios 6s Intornratrkai Szolgihato Kft.
crm: 1039 Budapest,
tel.:

*16 I

417 0590

Arpid u.2llb.
fix: +16 I 240

55 | 5

e-mail: office@acerelecom.hu
web: www.acerelecom.hu

sztrijkok, munkiskizirdsok, kiv6ve amelyekben

a szolgiltat6 alkalmazoftal nem vesznek r6szt.

t3.

Zir6

13.1.

Felek kiielentik, hogy tev6kenys6giik sorin a tudomisukra

rendelkez6sek

jutott 0zleri tickot megcirzrk. Uzleti

titokk6nt defini6lnak minden olyan adatot, mely a szerz6d6s keretein bel0l a misik f6llel

luc Kiv6reh k€peznek ezal6l azon adatok, amelyek a Kbt. vagy mis
jogszabilyok szerint nyilvinos adatnak min6siilnek, illewe amelyet jogszabily vagy egy6b
kapcsolatban tudomisukra

dokumentum az iizleti titok kor€b6l kizir.

13.2. A titoktarcisi

kiitelezetts6g megszeg6s6b6l ered6

kir6n az ez6n felel6s f6l

kin6rit6si

kotelezetts6ggel tanozik.

t3.3.

Felek tiroktartisi kotelezetts6ge kiterled

a

szerzcidEs alapjin munkav6gz6sre irinyu16 jogviszony, vagy

kapcsolatban

poltiri jogi
alapjin a f6llel

munkavillal6kra, illetve valamennyi

mis jogviszony

l6v6 egy6b szem6lyekre is. Ezen szemelyek magatan:isi6n a dtoktartisi

kiitelezetts6g viszonylariban az 6rintett f6l, mint sajit magatart'isi6rt felel.

t3.4.

Felek iognyilatkozataikat kizir6lag irisban, az

iwetel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don tehetik

meg 6rv€nyesen. A felek fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s (e-mail) formijdt is.

13.5.

A Felek megegyeznek abban, hogy

a

vitis k€rd6st megkis6rlik peren kiviili b6k6s iton rendezni,6s

csak ennek eredm6nytelens6ge eset6n fordulnak bir6sighoz. Amennyiben az egyeztet6s nem
vezet eredm6nyre,
fiJgg6en

13.6.

-

a

iry

jelen szerzcid6sb6l ered6 iogvitiiuk tekintet6ben kikcjtik

-

hatiskcin6l

Vici Virosi Bir6sig/Pest Megyei Bir6sig kizir6lagos illet6kess6g6c

Amennyiben Szolgiltat6 a Ptk. szerinti iltalinos szerz6d6ses felt6telnek min6stil6 szerz6d6ses
felt6teleket (pl.: iizletszabilyzac stb.) alkalmaz, a

szerz

6d6s-tervezetnek kifejezetten aralmaznia

kell, hogy Szolgdltat6 iltaldnos szerz6d6si feltEtelei csak a Felek k6z6tt l6trei6tt szerz6d6sben
nem szabilyozott k6rd6sekben irinyad6ak.

13.7.

Amennyiben a szerz5d6s birmely rendelkez6se k6gens jogszab{llyal, vagy a megk6t6s6hez vezet6

eliiris birmely

dokumentumival ellent6tes lenne, akkor a jogs6n6 szerz6d6ses rendelkez6s

helyett a megs€neft jogszabilyi, ill. eljdrisi okirad rendelkez6s az alkalmazand6, minden tovibbi
jogcselekm6ny

t3.8.
13.9

-

igy kiilonijsen a szerz6d6s m6dositisa

-

n6lkiil.

A szerz6d6s mell6klet6t k6pezi a kcjzbeszerz6si eljiris iratanyaga.

Szolgilat6 adaw6delmi elciirdsai 6s nyilarkozata az ASZF 3. sz mell6klet6ben talilhat6 meg
reszletesen.

l3.lo. Felek

kijelentik, hogy hozz'ijirulnak neviik mlsik

megjelol6s6hez elektronikus 6s nyomratotr feliileteiken.
l3.oldal
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