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EL6FIZET6I szEM6DEs

Mely l6trejott egyr6szr6l az

C6gn€v:

Szoci6lis Szotgeltat6sok Hiiza

5z€khely:

2600 Vic, Deikvdri fasor 2.

Szimldzisi n6v:

Szociilis Szolgiltatisok Hiza

Szimlizisi cim:

2600 Vic, Deikvdri fasor 2.

Levelez€si n6v:

Szociilis Szolgiltacisok Hdza

Levelez6si cim:

2600 Vic, Deikviri {asor 2.

Telefon/Fax:

+362750f 40t I +36273t34t2

Ad6szim:

|

Bankszimtaszim:

1t742094_15566950

5566850-2- t3

beoszrisa; Klinter Mdria igazgat6
P6nziigyikapcsolattan6: KlingerMiriaigazgat6
K6pviseli,

Technikai

kapcsolattan6: Szegvirin6 Oroszi Krisztina

tovibbiakban, mint El6fizet6, misr6szr6l az

N€v:

ACE Telecom Telekommunik6ci6s €s Informatikai Szolgiltat6
Kft.

K6pviseli;

Farmosi Attila 6s Varga Gdbor Ugyvezet6k

5z6khely:

1039 Budapest,

Arpid u.2llb.

Levelez6si cim:

1039 Budapest,

Arpid

Telefon/Fax:

+36 | 437-0590 / +36 t240_55t5

Ad6szim:

t2255726-2-41

C6gjegyz6k szim:

0

Bankszimlaszim:

t0 t02 t03-3 t234804-0000000

Hibabeielent6s:

+36 | 437-0595; operator@acetelecom-hu

Mriszaki iigyelec

Honlap cime:

+36-30-443-4300; +36-20-935-1965; +36-70_357-5805
(H_V O-24h)
www.acetelecom.hu

Ugyf6lszolgilar

f

u.

2llb.

t-09-569352
|

039 Budapesc Arpid u. Zttb. +36 | 437_0590 (H_p
08:30

ASZF el6rhet6s6ge:

tovibbiakban, mint szolg6ltat6, egyiittesen Ferek
k6z6tt az alibbi felteterek melletr
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Szerz6d6s

A szerz6d6s rirgya
KSH besorolisi

I

417 0590 fax: +16

|

240 55l5

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

tirgya

a Szolgiltat6 El6fizet6 szimira a 2. pontban 6s az aldbbiak szerint r€szletezett 64.20. l8

szimi Inrernet szolgiltaris,

biztositisa a kozbeszerz6si

eljirist

64.20. |

|

KSH besorolisi szimrl VolP telefon szolgilar;s

megindit6 felhivisban,

tovibbi a dokumenrici6ban, 6s a mindenkor

hatilyos jogszabilyokban, el6irisokban meghatirozott felt6telek mellett:

t.l.

Telefonszolgiltatis
Polgirmesteri Hivatal: 13 db anal6g-,

I db lsDN3O

telefonvonallal (osszesen 150 v6gpont)

egyen6n6kiiIPte|efonszo|gi|tatds.(amegadottmennyis6gekt6|+|5%e|t6r6sIehets6ges)

Egy6bte|ephe|yek6sint6zm€nyek:70dbana|6g.,|9db|sDN2te|efonvona||a|(6sszesen27+
+15% elt6r6s
v6gpont) egyen6n6k0 lP telefonszolgiltatisa (a megadott mennyis6gekt6l
lehets6ges)

Havite|iesmennyis6gek(telefonbeszE|get6s):he|yibesz6lget6s7000perc/h6;be|fiildibesz6|get6s
4000 perdh6; mobil

irinyi

besz6lget6s 3000 perc/h6 (a megadott mennyis6gekt6l

- 50 % elt6r6s

lehets6ges).

|,2.Te|efonkozpont(|P),va|amint6dbdiSiri|ises||3dbana|6gte|efonk6sz0|6kbiztosirisaam0szaki
soecifi

1.3.

kici6 szerint, b6rleri konstrukci6ban

a Polgdrmesteri Hivatal telephely6re.

Internetcsatlakozis(szolgiltatis)

APo|girmesteriHivata|szimiraIdb20/20Mbpssivsz€|ess6g0b6re|tvona|i,redundins
kaocsolat biztosirisa.

Atovibbitelephelyekesin6zm6nyekszamita"Tdbl0/l0Mbps'13dbl0/lMbPs'2ldb
IMbps/S|2kbps,2db2Mbps/S|2kbpsgaranci|tsivsz6less6g0internetcsadakozisbiztositisa.

Szolgiltat6 eltal nycitott szolSiltatiisok
Internet hozz'i{6r6si szolgiltatis

Internet hozzif6r6si szolgiltatlss

szerz6d6s l.szimi mell6klet.
2.oldal
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Vol P telefonszolgiltaris

Hozzif€r6s tipusa
Vol P telefonszolgiltatds*+*

lP telefonvonal
lP

trunk

szerz6d6s l.szim{ mell6klet.

Szerz6d6s ellen6rt6k6nek megfi zet6se:
3.r.

A

szolgdltatisi drjat (ide 6rtve

szerz6d6sszerU

a b6rletjowiszony alapjin fizetendci <isszegeket is), az itazolt
teljesit6st kijvet6en havonta, utolag, a felhaszndlisi hely szerinti v6telez5

int6zmeny vagy gazdasigi tirsasig (ferhaszndr6) egyenriti ki a

Kb.

r30. s (r)-(6) bekezd6se szerint

itutalissal, forintban (HUF).
El6fizetcik

a

kifizet6s sorin az ad6zis rendj6r6r sz6r6 2003.6vi

XC[. torv6ny 36/4.

$-ban

foglaltakat teljes korben alkalmazza

A szolgiltat6 ilal me&iinrott dij tartalmaz varamennyi, a szorgirtarissar
3.4.

L

kapcsoratos kcirts6get,
dijat, igy tovdbbi fzet6si ig6nnyer a szorgdltat6 a k6sedelmi kamaton
kiviir nem 6rhet.
K6sedelmes fizet6s eset6n a ptk. 30l/A.$ szerind k6sedelmi
kamat fizeend6.

Szolgeltat6 eltal nyfltott szolgittatisok havidijai, egy6b fizet€si
felt6tetek

1.t.

El6fizet5 a szolgiltarisok r6tesit6s66rt 6s ig6nybev6ter66n
az aribbi uibrizatban fogrart havidijakat
fizeti meg a Szolgdltat6 szimlija alaplan.

4.2.

Internet hozzif6r6si szolgdltatds

Mbps szimmecrikus incernet

szerz6d6s l.szdmri mell6klet.

l.oldal
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Vezet6kes VolP telefon szolgi ltaris drjait

hagyominyos telefon

Egys6gir Ft

mennlsegi

Szolgilads

megajenlisa

eset6n: 83 db anal6g, 19 db |SDN2,

I

megajinlisa eset6n: 83 db
anal6g, 19 db |SDNZ,

I

db

db |SDN30 vonal

lSDN30 vonal

vogy

vogy

lP telefon eset6n: 424 v68Pont

lP telefon eset6n: 424

525 Ft +Afa

v€8pont
Helyi hivisok

7000 perc/h6*

2,60 Fr +Afa

4000 perc/ho+

3,00 Ft +Afa

3000 perc/h6+

|

(csricsid6ben 6s csricsid6n kiviil)

Belfoldi hivisok
(csricsid6ben 6s csricsid6n kiviil)

hil6zat fel6 irinyul6 hivisok

6,00 Ft +Afa

(csricsidciben 6s csricsid6n kiviil)

-Mobil
l.szimri mell6klet.

4.4.

*
Telefonszolgiltarishoz kapcsol6d6 telefonkcizpont 6s k6sziil6kek b6rleti diia

95 200 Ft +Afa

95 200

ft

+Afa

l.szimri mell6klet.
Vezet6kes VolP telefonszolgiltatis Nemzetkdzi percdijai*
Vezet6kes VolP telefonszolgiltatis

Nemzetkijzi 4. dijzona

4-oldal
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49,80 Ft +Afa

Fenti 6sszegek nett6 6n6kek, az AFA a mindenkor 6rv6nyes AFA torv6nyek
szerint keriil szimlizisra.

4.6.

A szerz6d6s l. szimri mell6klete

tartalmazza a szolgiltarisok r6szletes (t6telenk6nti) bontisit

int€zm6nyenk6nL
4.7.

A

szolgiltarisi dijat (ide 6nve a b€rletjogviszony alapjin fizetend5 <isszegeket
is), az igazolt
szerz6d6sszer( reliesit6st kcivet6en havonta, ut6rat, a ferhasznirisi
hery szerinti v6telez6
int6zm6ny vagy gazdasigi rirsasig (ferhasznir6) egenriti ki a Kbt.
r30.

!

(r)-(6) bekezd6se szerint

itutalissal, forintban (HUF).
El6fizet6k

a

kifizet6s sorin az ad6zis rendj6r6l sz6l6 2003.6vi XCll. tclrv6ny
36/4.

$_ban

foglaltakat teljes korben alkalmazza.
4.9.

A szolgiltat6 iltal megajinrott dij

tartarmaz varamennyi, a szorgirtarissar kapcsoratos k6rtsetet,

dijac igy tovibbi fizet6si ig6nnyer a szorgirtat6 a k6sedermi kamaton
kiviir nem 6rhet.K6sedermes
fizet6s eset€n a ftk. 30t/A.$ szerinti k€sedelmi kamat fizetend6.
4. t0.

Az ad6zis rendj6r5l sz6l6 200j. 6vi XCll. torv6ny 36/4.
$.inak rendelkez6seinek alapjin

a

kcizbeszerz€sek teljesit6s€hez kapcsor6d6an a kcizbeszerz6sekr6r
sz6r6 tdrv6ny (a tovibbiakban:

Kbt) szerinti nyenes ajinrattevci

-

jeren esetben szorgir."t6

-

k6zott megk6t6a vilarkozisi

szerzcid6sek alapjdn tort6n6,

a havonta nett6 m6don szimitott 200 000 forintot meghalad6
kifizet6sn6l El6fizet6 szorgirtat6nak a terjesic6s6n - vissza.rdsi
k6,terezets6g n6rk0r - abban az
esetben fizethet, ha
a) Szolg6ltat6 bemuta!

itad vary megkiild

a t6nyleges kifizetes

id6pontiitol szimitoa 30

napnil nem r6gebbi nemlegesnek min6siil6 ad6igazoliisq \ag/

b)

Szolgiltat6

a

kifizet€s id6pontliban szerepel

a

k6zaftozismentes ad6z6i

adatbizisban.

{.

.

4.12.

A Szolgiltatishoz kapcsol6d6 egy6b dijak nincsenek
Szimlapanaszok beielent6s6nek m6dja a kiiel6lt kapcsolattan6kon
keresztiil t6n6nhet irisban,
faxon, vagy e-mail-en. A bejelent6shez minden esetben
az alibbi adatokat kell megadni: n6v,
szimlizdsi cim, l6tesit6s helye.

ACE Telecom Telekommunrkicros es lnformatikai Szolgiltato Kft.

cim: I039 Budapest. Arpid u.2lib.
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4.12.1. Ha az El5fizet6 a bejelent6s6t a dijfizet6si hatdrid6 lejirta el6tt nyljtia be
szolgiltat6hoz, rigy

a

bejelent6sben 6rintett drit6tel vonatkozisiban

a

diifizet6si hariridcj

a
a

diireklamici6 megvizsgilisinak id6tanamival methosszabbodik.

4.12.2.

Ha a Szolgiltat6 az el6fizet6i beielent6snek helyt ad, havi dijfizet6si kocelezetts6g eset6n

a kcivetkez6 havi elszimol{s alkalmival, eg6bk6nt a bejelent€s elbirilisit6l szimitott harminc
napon beliil a diikiilonb<lzetet az Elcifizet6 szimlijin egy <isszegben j6viirja vagy azt az El6fizetci

iltal irisban

vdlaszgisa szerint az El6fizet6

vagy elektronikus lev6lben ielzett banksziml{ra vagy

magyarorszigi cimre az El6fizet6 r6sz6re egy iisszegben visszafizeti, amennyiben az el6fizetcinek
nincs a Szolgiltat6val szemben fennill6

5.
5.1.

lejirt dijtartozisa'

K6sedelmi ktitb6r
K6sede|mikotb6nk6telesfizetniaSzolgi|tato,hao|yanokb6l,me|y6rtfe|e|6sk6sede|embeesik'
be|iil nem
A Szo|gi|tat6 szo|gd|tarisi k6sedelembe esik, ha a hiba fe|meri]I6s6t6l szimitott 4 orin
szill ki a helyszinre

-

meg -'
ill. t'.ivoli hibaiaviris eset6n a hiba kiiavitis{t ezen idcin belijl nem kezdi

6shaahibafe|merii|6s6t6|szimitoas6rinbeli.i|ahibittelieskorlennemhiritjae|'
K6sede|emeset6nazaIibbik6sede|mik<jtb6rtkoteIesfizetniaz6rintettEl6fizet6r6sz6re:

5.2.1. Telefonszolgiltariseset6n:

a)

tirgyh6t megelciz5 havi telies, 6rintett int6zm6nyre vonatkozo szolgiltadsi dij
a./6ra./int6zm6nY;

b)

tovibbi

oirgyh6t megel6z6 havi telies, 6rintett int6zmrSnyre vonatkoz6 szolgiltaaisi
a./6ra./

dij

7%-

Polgirmesteri Hivatal eset6ben

5.2.2. Internetszolgiltatis

eset6n:

a) egyhavi teljes szolgiltatdsi dii 5%'al 6n I int6zm6ny
b) 6s egyhavi teljes szolgiltatlsi dii 7%'el6rt /
i

5%-

Polgirmesteri Hivatal

az

nternetszolgiltaris eset6n'

mely6n felel6s a szerz6d6s
Meghirisulisi kotb6rt kciteles {izetni a Szolgiltat6' ha olyan okb6l'
a Szolgdltat6nak felr6hat6
teljesit6se lehetetleniil' tovibbd ha a szerz6d6st az 6rintett int6zm6ny
okb6lrendkiviiIifelmondissa|leImond|a.Ameghi6su|lsikotb6naszetz6d6s24h6napraszimitott
nett6 6n6k6nek 20%'a.
s.4.

I naptiri napon
A kotb6r iisszeg6t a El6fizet6 k0lon fizet6si felsz6litissal 6rv6nyesiti' melynek
Szolg6ltat6 a k<jtb6r
beliil kell hiinytalanul eleget tennie a Szolgiltat6nak Amennyiben a
napon beliil magataruisit' ill' mulasztisit
megfizet6s6re vonatkozo felhivis k6zhezv6tel6t kdvet6 3

-

elismennek tekintend6'
bizonvit6kokkal alir.imaszwa - nem menti ki, akkor a k6vetel6s

,ltro
b-t tr;;;
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rogitik, hogy a kcitb6r megfizet€se nem 6rinri Elcifizet6nek azr a jogit, hoty
kcitb6ren feliili kdrit 6rv6nyesitse a Szolgdlutoval szemben.
Szerz6d6 Felek

a

Az erintett El6fizet5 a kiivetel6set irdsbeli felsz6lrtis ritjdn 6rv6nyesitheti, melynek a Szolgiltat6
kciteles

8 napriri napon beliil marad6ktalanul eleget tenni. Amennyiben a szolgiltat6 a felhivis

k6zhezv6tel6t kcivet5

3

napon beliil 6rdemi

-

indoklissal 6s bizonyit6kokkal aligjmasztott

-

kiment6sr nem tesz, akkor a kcitb6rkovetel6s a szolgdltat6 r6sz6r6l elismertnek tekinthet6 6s
ezzel beszdmithat6vi vilik, a Kbt. 130.$ (6) bek. felt6teleinek teljesiil6se eset6n. El5fizet6
kovetelheti a fentieken trrr fermeriirci

kirit. A kirt6rit6s

6rv6nyesit6s6re a kcitb6r 6rv6nyesit6s6re

vonatkoz6 szabilyok megfelel6en alkalmazand6ak.

6.

6.1.

6.2.

El6fi zet6 iogai 6s kiitelezetts6gei
El6fizet6 joga az Internet szolgiltatisok rendeltet6sszer( hasznilata.
Az El6fizet6t 6rintci 6s nem

rendeltet6sszer{ haszniratb6r keretkez6 kirok6n var6 fererciss6get a szorg6rtat6
erhiritja magit6r.
Az Internet szolg6ltat6sok mindenkor a szorgirtat6 turajdondt k6pezik,

Er5fizet6 a szorgirtatisokra
vonatkoz6an hasznilati ioggar renderkezik, mery jogok kizi16ragosak,
de nem i*uhizhatok 6s nem
tovibb 6rtekesithetcik.

El5fizet6 koteles a szorgirtatisokat jogszerd, tcirv€nyes c6rokra 6s
modokon haszndrni. Tiros

szolgiltatist

a

hatilyos magyar jogszabilyok szerint iizleti vagy matdntirkot

a

s6ft6,

biincselekm6nynek min6siil6 vagy kozmegborinkoztatisra alkalmas
modon hasznilni.
6,4.

El5fizet6 hozzdjirul az Eht r57.$ (2) bekezd6s6ben fogrart
adatitominyon kiviiri cisszes adat
kezel6s€hez' illetve az adari|ominyban szerepr6 adatainak
az Ehr-ban meghatirozort
c6rokt6l

elt6rci felhasznilisihoz.

Szolgiltat6 iogai 6s kiitelezetts6gei
7,1.

szolgiltat6 kotelezetts6ge a megrendert Internet 6s rp terefonszorgiratisokat
Er6rizet6 r6sz6re a
2 6s 3 pontban meghatirozottak szering ielen szerz6d6s 6rv6nyess6g6nek
id6tartama alatt
folyamatosan biztositani.

7

.2.

7.3.

szolgdltat6 kciteles az Er6fizet5 adatait a hatiryos adaw6dermi
er6ir6soknak megferer6en kezerni.

szolgiltat6 k6telezetts6te az Interner 6s rp terefonszorgirtatdsokkar
kapcsoratos iiryf6rszorgilati
tanicsadist intyenesen bizrosi.ni Er6fizet6 r6sz6re. Ebbe
beletartozik a y6tpontokon
szortiirtat6

altal bizrositott, eszkcizcik berendez6sek instalirisa, javirisa,
karbanartisa,
fogadisira val6 alkarmassi t€tere de nem tanozik bere
az

a

szorgirtatis

Er6fizet6i v6gpontokon 0zemer6

alhilozatok €s szdmit6g6pek i.izemeltet€se, javirisa.
T.oldal
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Szolgdltat6s megkezd6s6nek illetve a csatlakozas telePit6s6nek hatirideie (ASZF 4'

pont)

8.t.

Szolgiltat6

a szolgiltaris

ig6nybev6tel6hez sziiks6ges berendez6seket

megkot6s6t5l szimitott harminc(3O) napon beliil az El5fizet6

iltal megjelolt

ielen

szerz6d6s

l6tesit€si helyeken

iizembe helyezi 6s a szolgiltaeis nyriltisit megkezdi.

82

A teleoit6st kcivet6en

Felek

itadis-iw6teli iegFskon)'vet k6szitenek Felek k6pviselet6ben jelen

|6v6szem6|yekajegyz6konyvbenrogzitikaszo|gi|tarismin6s6g6revonatkoz6m6r6si
eredm6nyeket illetve El6fizet6 k6pvisel6je dweszi a m(szaki kialakidst (kibelez6s 6s itadesi
feliilet).

A

jegyz6konyver

a Felek r6sz6r6l jelen l6v6

szem6lyek hitelesitik aliirisukkal, Felek

kije|entik,hoSyajegyz6kiinyvfe|v6te|6heznemsziiks€gesaliirisrajogosu|tszem6|yje|enlete6s
aliirisa. Az itadis-iw6tel lebonyolirisit Felek meghatalmazottaik r6szv6tel6vel bonyolitiik le'
Szolt6ltat6 a jegfz6konyvben felt0ntetett id6Pontt6l iogosult a szolgiltaris szimlizdsira

8']'Ate|epitettberendez6sekaszo|giltacisnyrijcisinakid6tartamaalattaSzo|giltat6tu|aidoniban
maradnak.

illis,

min6s6gi garanciik, hibabeielent6s (ASZF

Il

ponQ

9.

Rendelkez6sre

9.t.

Szolgiltat6 szavatolia, hogy valamennyi iltala ny0itott szolgiltaris m(kodcik6pes

a

telepit6s

napjit6l.Szo|giltat6aszo|gi|tatisokmfikcid6s6re99'8%-osid6benirende|kez6srei||istvi||a|6s
garanti|ja,hogyazszerzcidottsdvsz6|ess6gekbe|s6adathi|6zat6sbe|f6|diinternetir6nyban|00%,
nemzetkiizi internet irinyban 100%-ban, mindenkor elofizet6 rendelkez6s6re

{ll'

szolgiltat6 koteles minden 6sszerii er6feszit6st megtenni a szolgiltatis hatekonys6ginak

€s

folyamatossiginak biztosirisa 6rdek6ben.
9.3.

vagy eg6szben nem 6rhet6 el
Amennyiben a szolgiltatds a villalt m(szaki param6terekkel r6szben

kiiel6lt timotatasi
az El6fizet6 szimira, akkor az El5fizet6nek ezt ieleznie kell a szolg6ltat6
hibajegyen r'titzitett
kozpontja, illewe kaPcsolattan6ia fel6' A szolg{ltatis kies6se annak
beje|ent6s6t6|tekinthet6igazo|tnak.Ahibebeie|ent6sariigzitetttelefonszimokwa|ame|yik6n,e.
hibaiegyen rcigzit' melynek
mailben va$/ faxon tehet6 meg Szolgdltat6 minden beielentet hibit
azonosit6 szimit 6s a bejelent6s param6tereit El6fizet6nek visszaktildi'

Aszo|gi|tatismarad6ktalanu|ton6n6visszai||itisir6|aszo|8i|tat6k6te|esazE|6fizet6kiie|o|t
tekinthet6 visszaillitottnak'
kapcsolacart6inak egyik6t 6rtesiteni. A szolgilatis ezen 6nesit6ssel
9.5.

Rendelkez6sre illisba nem szi'mitanak bele az alibbiak esem6nyek:

S.oldal
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El5re ijtemezett rendszerkarbantarris, mely pontos id6ponti6r6l 6s a virhat6 kieses
id6tanamer6l Szolgiltat6 legalibb 3 nappal megel6z<5leg hivatalos 6rtesit€st kiildcjtt. Az
6rtesit6s megkiild6se e-mailen 6s a honlapon tcin6n6 kcizz6t6tellel tort6nik. (ASZF

ll'14). Szolgiltato kizir6laS a sajit

rendszer6n v6gez karbantanisg El6fizet5i oldalon

karbantan.isi szolgiltatist nem v6gez.

.
o

A

vismajor esem6nyek 6ltal okozott iizemsziinetek, mint p6ldiul a term6szes
kataszr6fik szind6kos vagy gondatlan rongilis, lopds illewe b0ncselekm6nyek.
sLilyos energia etdtisi zavarok, meryeket az erektromos szorg6rtat6
hibija vagy er5re
utemezett karbantan.isi munkii okoznak.

llyen esetekben a szolgiltat6 ktjteles az iizemsziinet
t6ny6t €s annak kiyik6 okit jegyz6kcinyvezni,
melynek egy p6ldinyit eljuttat,a El6fizet6hoz. szolgiltat6
tovibbi k6reles minden t6le elvirhator
megtenni a szolgdltatis mihamarabbj rijrainditisinak
6rdek6ben.
9

6

Amennyiben a hiba elhdrisisa helyszini szem6lyes k6zrem(k6d6st
kivin, szolgiltat6 koteles a hiba
elhirnisit 4 6rin beliil megkezdeni a hibit 8 6rin beliil elhiritani.
A hibaelhiritis
megkezd6se

tivoli hozzif6r.sser

97

is r6rr6nhet, ebben az esetben a megkezd6s
har.iride,e szint€n 4

orin

beriir..

El6fizetcj tudomdsur veszi, hogy a hibaerhirirjs
ridi6s hir6zati eremek eset6n ejszakai 6rdkban
lllewe rossz id6jir6s eset6n munkav6delmi szempontok
miatt nem lehets6ges.
A hibabejerent6sser 6s kezer6sser kapcsoratos egy6b renderkez6seket
az AsZF L oontia
u|rtatmazza.

t0. Szolgiltatissziineteltet6se,korl6tozisa
l0'r' A szolgiltat6 az er6rizet6i szorgirtatist az Er6fizet6 er6zetes
vagy

egyidej' 6nesGse melett

alibbi esetekben korlitozhatja, vagy cscikkentheti
annak min6s6ti vary mis jellemz6ic

r0

l r'

Amennyiben Er6fizet6 akad^yoaa vagy vesz6ryeneti

rendeltet6sszerf miikcid6s6t,

a szorgir6t6

az

h6r6zatinak

ig), ktilcin6sen, ha:

r Az El6fizerd

az el6fizet6i hozif6r6si ponthoz megfelel6s6g
tanrisiwdnnyal nem
rendelkezci v6gberendez6st vag), nem
megfelel6 interf6sszel
rendelkez6

v6gberendez6sr csatlakoztatott

r Az

El6fizet6

a szimira nyuitotr szoldltarist

felhasznilva keretlen levelet kiild.
K6retlen lev6lnek min6siilnek azok az elektronikus
Uzenetek amelyek

i.

kereskedelmi vagy egy6b informici6t taralmaznak
6s a cimzettek nem k6rt6k
kifejezerren, hogy ezen e_mail-eket megkapjik

9.oldal
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olyan tometesen kiildiitg nagy mennyis6gU e-mail, amelyeknek tartalma
egymdssat nagym6n6kben azonos 6s a cimzettek nem k6rt6k kifeiezetten, hogy

ezen e-mail-eket megkaPjik.

iii. az

olyan e-mail'eket, amelyek tobb mint 50 cimzeftet tartalmaznak

a

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

A Szolgdltat6 az ilyen k6retlen kereskedelmi vagy k6retlen tometes e-mail-ek illewe

nagy

mennyis6giilevelekiw6tel6tillewetovibbirisitahil6zat'inak6srendszereinekv6delme
6rdek6ben szofweres 6s/vagy hardveres eszkiiz<ik segits6g6vel megtagadhatia

El5fizet6 a
Szolgiltat6 fenti korlitozist abban az esetben alkalmazza amennyiben
az iltala kiildi'tt
Szolgiltat6 iltal biztositott v6dett lP cim opci6t vilasztotta tehet
tovibbitdsra'
elekronikus levelek a Szolgiltat6 SMTP szerver6n keresztiil keriilnek

o

leYelet
Az El6fizet6 a szimira ny0itott szolgilbtist felhasznilva olyan elekronikus

kiild, amely:

i.
ii.
iii.

vagy elfedik'
felad6iinak e-mail cim€t szind6kosan hamisan adlik meg

virussal fen6zcitt csatolt

illomlnyt tartalmaz'

amely a
amely csatolt illominyk6nt olyan v68rehait6d6 illominyt tartalmaz'
feit ki 6s
cimzen(ek) vagy a Szolgiltat6 Erdekeivel ellent6tes tev6kenys6get
is v6gbemehet'
ezen tev6kenys6g a cimzett lohiszem( akarata ellen6re

iv.

n6zve s'6rt6'
amely tartalma a rirsadalmi 6n€kekre 6s az emberi m6lt6sigra

llyen p6ldiul a f6lrevezet5, trigir' szexuilis' er6szakos artalm!'

a

ellent6tet szito etorv6nyellenes cselekedetre felbuit6 illewe vall{si' politikai
mail.

.

jogosuladan adatszen6sre'
Az El6fizet6 a szimira nyiitoa szolgiladst felhaszndlva
ton6n6 behatolisre tesz
adatkiild6sre vagy mls szimfuog6pes rendszerekbe

kis6rletet illewe halt v6gre, kiil6n6sen:

i. az internethasznelok szem6lyi

szimttot6P6n vagy szerver€n

tirolt'

illewe

internetezeskozbenhaszn6|tnemnllvinosvatyiiz|etititkotk6pez6adatok'
vagr az erre irinyul6
illominyok enged6ly n6lkiili megtekint6se' megszerz6se
kis6rlet,

szem6ll szimiog6p6n vagt szerver6n tirolt adatok
irinyul6 kis6rlec
illominyok enged6ly n6lkiili megviltozatlsa vag/ az erre

ii. az internethasznil6k

l0.oldal
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az internethasznil6k szem6lyi szimit6g6p€re vagy szerver6re olyan adatok
illominyok enged6ly n6lkiili feltolt6se vagy ennek kis€rlete, amely az El6fizet6t
kompromindlhatja, illewe a szimit6g6p m(kod6s6t h'trdnyosan befolyisolhatja,

iv.

mesok tulajdondt k6pez6 szimit6g€pek 6s azok er6forrdsainak enged6ly n€lk0li
felhasznilisa sajdt c€lra.

Az El6fizet6 a szemdra ny[jtott szolgiltatist felhasznilva Szolgiltat6 szerveren
otyan
adatokat, informici6kat tirol vagy tovibbit, amely:

i.
ii.

jogosulatlanul megszerzert, illetve szerz6i
iogokat s6rt

a drsadalmi 6n6kekre 6s az emberi m6lt6sigra n6zve s6n6. llyen p6lddul
f6lrevezet6,

trigir,

a

szexudlis, er6szakos tanalm0, a tcirv6nyellenes cselekedetre

felbujt6 illewe vallisi, politikai ellent6tet szit6 tartalom,

iii.
iv.

az Alkotmdnyba vagy a hatilyos tcirv6nyekbe, jogszabilyokba
iitkciznek,

az El6fizet6 eltal kinik term6k tulajdonsigair6l vagy szolgiltatis
taratmir6t,
illewe ezek

irir6l

bdrkit f6lrevezethetnek.

Amennyiben az El6fizet6 az el6fizet6i szol$ltarist
a Szolgiltat6 hozzijirutisa n6lkiil
harmadik szem6ly r6sz6re tovibb6n6kesiti vagy
azt a hdl6zati szerz5d€sekr6l sz6l6

korminyrendelet szerinti hil6zati szolgiltacis c6ljdra
hasznilia.
I

t.
.

t.

|.2.
.3.
I t.4.

A szerz5d6s id6tartama, felmondis, reklam6ci6
Felek jelen szerz6d6st harirozott id5re: a
szerz6d6s hauiryba r6p6s6t6r szdmitott 24
id6taramra kotik

h6napos

A szerz6d6s hatilyba t6p6se a mindk€t f6l {ltali itdirisdt
kd,vet6 S. nap.
Jelen szerz6d6s

A

l. pontban meghacirozott id6tartam letek6vel megsz0nik
szerz6d6s harirozott id6tartamdra tekintetter
a szerz6d6s rendes fermonddssar nem
a

I l.

szfintethet6 meg.
.5.

Bdrmely f€l iogosult

a szerz6d6st rendkjviili

szerzcid6sszeg6st kcivet el, 6s azt

-

felmond6ssal felmondani, ha

amennyiben orvosolhat6

a misik f6l srilyos
_ irisbeli megint6st k6vet6en, az

abban megjelcilt hatirid6n beltil sem orvosolja.
I t.6.

Sllyos szerz6d6sszeg6s eset€n a felek felmondisi
id6t k6tnek ki, fitlelemmel arra, hoty

a

szolgiltads megszffn6se az int6zm6nyekn6r
azok tev6kenys6g6nek erehetetreniir6s6t eredm6nyezi,
A felmondisi id6 m6n6ke: 30 nap.
I t.7.

S0lyos szerz6d6sszeg6snek min5siil a Szolgiltat6
r6sz6r6l:

a)

ha a szolgiltatist az

el5in haririd6ben teljesk<lr0en nem kezdi met,
I l.oldal
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ha egy napriri h6napon bel0l legalibb 3 alkalommal k€sedelmi kotb6r fizet6s6re
lenne kcitelezhet6,

c) ha birmely hibit 24 6rin trll nem iavit ki'
d) ha a sz{mhordozist nem biztositla teljes korfien,
e) ha az ajinlatban meghatirozott rendelkez6sre dllisi m6n6ket

nem teljesid

a

Szolglltat6,

f)

teliesiti
ha az adott szolgiltatlsra irinyad6 min6s6gi param6tereket egyebekben nem
a szolgiltat6,

t) ha titoktartisi kotelezetts6g6t megszegi'
h) ha Szolgiltat6ban kijzvetetten vagy kozvetleniil

25%-ot meghalad6 tulaidoni

nem
r€szedes6st szerez valamely olyan logi szem6ly vagy iogi szem6lyis6ggel
(l) bekezd6s k)
rendelkez6 gzdasigi tirsasig' amely nem felel meg a Kbc 56'$

pontiiban meghatirozott felteteleknek'

tt.8.

Srllyos szerz6d6sszeg6snek min6s0l az El6fizet6 r6sz6r6l:

a) ha a teliesit6siSazolis kibocsirisit alapos ok n6lkiil megtagadla'
b) ha titoktarrisi kotelezetts6g6t megszegt'
c) a szolt6ltasisi dijat - irisbeli 30 naPos fizet6si hatirid6t

biztosit6 megintest

kovet6en - sem fizeti meg'

rt.9.

k6teles a misik f6l fi9relm6t megfelel6'
A s(lvos szerz6d6sszeS6s eset6n a s6relmet szenvedett f6l

delega|ibbSnaPosharirid6ve|aszerz6d€sszer(te|jesit6srefe|hivni.Nemk6te|eserrea
vagy a szerz6d6sszeg6s nem
s6relmet szenvedett f6l, ha a szerz6d6sszeg6s ism€tl6d6 iellegfi,
orvosolhat6.

u.ro.El6fizet6amegktitiittszerz6d6svonatkozis1bankizir6lagk6z6smege8/ezeses
egyoldalir szerz6d6sm6dositis kik6t6se nem
szerz6d€sm6dosicist fotad el a Kbt 303'$ alapirin'
lehets6ges.

17.
12. r.

Vis maior

miatt bek<ivetkez6 szerz6d6sszeg6s6rt Ms
Szolgiltat6 nem felel az elhirichatatlan kiils6 ok
nem litott 6s nem befolyisolhat6 olyan
maior). Vis maior-nak min6siilnek a felek iltal el6re
a meSfelel6 teliesitgsb€n' kiil6n6sen:
koriilm6nyek, amelyek megakadilyozzik a szolgilatot
fiildreng6s' jirviny' hurrikin' tornid6' villimcsapds;

.
.

tlz, ar\ft,belviz,

zendiil6s' polgdri zavargis'
hadiizene$el vagy had0zenet n6lkiil folytatoft hiborri'
robbantds;
fegyveres konfl iktus, terrorista- vaty szabotizscselekm6nye(
l2.oldel
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a szolgiltat6 alkalmazottai nem vesznek

r6szl

rendelkez6sek

Felek kiielentik, hogy tev6kenys6g0k

sorin a tudomisukra jutott iizleti titkot meg6rzik. Uzleti

titokk6nt definiilnak minden olyan adatot, mely a szerz6d6s keretein beliil a misik t6llel
kapcsolarban tudomisukra ju.. Kiv6rert k6peznek ezar6r azon adatok, ameryek
a Kbc vagy mds
jogszabilyok szerint n/ilvinos adatnak min6siilnek, illewe amelyet jogszabily
vagy egy6o
dokumentum az 0zleti rirok kor€bcil kizir.

13.2. A riroktarisi

kciterezetts6g megszeg6s6b6r ered6

k6r€n az ez€n ferer6s f6r kin6rit6si

kotelezetts6ggel tanozik.

lS3

Felek titoktanisi koterezetts6ge kiterjed

a

munkavdflar6kra, ifletve varamennyi porgdri jogr

szerzSd6s alapjdn munkav6gz6sre irinyu16 jowiszony,

vag/ mas jowiszony alapjin a f6llel
kapcsolatban l6v6 egy6b szem6ryekre is. Ezen szem6ryek
matatarrise6rt a droktarrisi

l34
l3

5

kcitelezetts6g viszonylariban az 6rintett f6l, mint sajit
magatartisi6n felel.
Felek jognyilatkozataikat kizir6lag irisban, az iw6tel hely6t
6s idejer azonosirhar6 m6don tehetik
meg 6rv6nyesen. A felek fentieken 6nik az elektronikus leyelez6s
(e_mail)

formijit

a viris k6rd6st megkis6rlik peren kiviili b6k6s rjton rendezni,
6s
csak ennek eredm6nytelens6ge eset6n fordulnak bir6sighoz.
Amennyiben az egyeztet6s nem
Yezet eredm6nyre' rigy jelen szerz6d€sb6l ered6 jogvitijuk
tekintet6ben kikotik - hatiskon6l

ftigg6en

136

is.

A Felek megeg,'eznek abban, hogy

- a Vici

Vdrosi Bir6sdg/pest Megyei Birosig kizir6lagos illet6kess6g6r

Amennyiben Szolgiltat6 a Ptk. szerinti dltalinos szerz6d6ses
felt6telnek min6s0l6 szerz6d6ses
felt6teleket (pl : iizletszabilyzag stb alkalmaz, a szerz6d6s-tervezetnek

)

kifejezetten tartalmaznia

kell, hogy Szolgdltat6 iltalinos szerz6d6si felt6telei csak
a Felek k6z6tt l6t|.ej6a szerz6desben
nem szabilyozott k6rd6sekben irinyad6ak.

t37'

Amennyiben a szerz6d6s birmery renderkez6se k6gens jogszabdflyar,
vagy a megk6t6s€hez vezet6

eljiras birmery dokumentumivar etenr6tes renne, akkor jogscrt.
a
szerz6d6ses renderkez6s
helyett a megs6nett jogszabiryi, i[. erldrisi okirati renderkez6s
az arkarmazand6, minden tovibbi
jogcselekm6ny

13.8.

r39'

-

igr kiilcinosen a szerz6d6s m6dositisa _ n6lk0l.

A szerz6d6s mell6klet6t k€pezi a kcizbeszerz6si eliiris
iratanfap.

szolgirtat6 adaw€dermi er6irisai 6s nyiratkozaa az Aszr

l.

sz, mefl6kret6ben arirhat6 meg

r€szletesen.

13l0 Felek

kijelentik, hogy hozzijirurnak neviik mdsik

megjelol6s6hez elektronikus 6s nyomtatott felUleteiken.
l3.oldal
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