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ACE Telecom Telekommunikicros €s Informarikai S2okiltato Kfr.

cim: 1039 Budapest, Arpid u. 2lib.
tcl : +16 14370590fax:+36 | 240 5515

e-marl: omce@ace[elecom.hu
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Mely l6trejott egyr6szr6l az

C6gn6v: V6.c Viros Lev6ltera

Sz€khely: 2600 Vic, Mizeum utca 4.

Szimlizisi n€v: Vic Vdros Lev€kira

Sziml6zisi cim: 2600 Vric, M[zeum utca 4.

Levelez6si n€v: Vdc Viros Lev6kira

Levelez6si cim: 2600 Vdc, MUzeum utca 4.

Telefon/Fax: +3627305444

Ad6szim: 16935286- l- 13

Onkorminrzati tcirzsszim: 655 150

Bankszimlaszim: 11742094-16935286-00000000

K6pviseli, beoszrisa: Dr. Hovdth Ferenc igazgtt6 +36309977649

P6nziigyi kapcsolartan6: Dr. Hovdth Ferenc igazgat6

Technikai kapcsolattan6: Dr. Hovith Ferenc itazgat6

tovibbiakban, mint El6fizet6, misr6szr6l az

N€v: ACE Telecom Telekommunikici6s 6s Informatikai Szolgiltato Kft.

K6pviseli: Farmosi Attila 6s Varga Gibor iigyvezet5k

Sz6khely: 1039 Budapest, Arpid u.2llb.
Levelez6si cim: 1039 Budapesc Arpid u.2llb,
Telefon/Fax: +36 | 437-0590 I +36 | 240-55 15

Ad6szim: 12255726-2-41

C6gjegyz6k szim: 0 l-09-569352

Bankszimlaszim: l0 t02 t03-3 t234804-0000000 |

Hibabejelent6s: +351437-0595;operator(Oacetelecom.hu

M(szaki iigyeter +36-30-443-4300; +36-20-935- 1955; +36-70-557-6805 (H-V O-24h)

Honlap cime: www.acetelecom.hu

0ty'elszolgilac t039 Budapest" Arprid u. Zllb, +36 | 437-0590 (H-p 08:30 - t7:00h)

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

tovibbiakban, mint Szolg6ltat6, egyiicesen Felek kcizrja az aldbbi felt6telek melletc
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l. Szerz6d6s tergya

A szerz6d6s rirgya a Szolgiltat6 El6fizet6 szimira a 2. pontban 6s az alibbiak szerint r6szletezett 64.20. lg
KSH besorolisi szimi lnternet szolg6ltaris, 64.20.11 KSH besorolisi szimrl Volp telefon szolgiltaris
biztositisa a kcizbeszerz6si eljirist megindito felhivisban, tovibbi a dokumenrici6ban, €s a mindenkor
hatilyos jogszabilyokban, el6ir{sokban megharirozott felt6telek melleru
l.l. Telefonszolgiltaris

Polgirmesteri Hivatar: r3 db anar69-, rdb rsDN3o terefonvonatar (iisszesen r50 v6gpont)
egyen6n€ku lP terefonszorgirtaris. (a megadott mennyis6gekt6r + r5 % ert6r6s rehets6ges)
Egy6b telephelyek 6s int6zm6nyek 70 db anar6g-, r9 db rsDN2 terefonvona|ar (<isszesen 274
vegpont) egyen6rt6k( lp telefonszolgdltatisa (a metadort mennyis€tekr6l +15% ek6r6s
lehea6ges)

Havi reljes mennyis6gek (telefonbesz6lget6s): helyi besz6lget6s 2000 perc/h6; belfcildi besz6lget6s
4000 perc/h6; mobir ir{nyri besz6rget6s 3000 perc/h6 (a megaoott mennyis.tekt6r - 50 % ert€r6s
lehets6ges).

t 2 Telefonkozpont (lP), valamint 6 db digiuilis 6s I l3 db anal6g tetefonk6sziilek biztositisa a m(szakl
specifikici6 szerint, b6rleti konstrukci6ban a polgirmesteri Hivatal telephely6re.

1.3. Internetcsatlakozds(szolgdltatis)

A Porgirmesteri Hivatar szimdra I db 2ot2o Mbps sivsz€ress6gii b6rert vonari, redundins
kapcsolat biztosirisa.

2.

2.t.

A rovibbi telephetyek 6s int6zm6nyek szimira: Z db 10/10 Mbps, t3 db l'/l Mbps, 2t db
lMbps/S r2 kbps' 2 db 2 Mbpv' r2 kbps &rantirt sdvsz6ress6tfi internet csatiakozis biztositisa.

Szolgeltat6 eltal nyojtott szolgaltatisok
Internet hozzif6resi szolgdltatds

szerzcid6s l.szdmri mell6klet.

Internet hozz.if6r6si szolgiltatis*

2.oldal
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3.

3.l.

4.

1.t.

Vol P telefonszolgdltaris

Szerz6d6s ellen€rt6k6nek megfi zet6se:
A szolgdltarisi dijat (ide 6nve a b6rletjowiszony alapjdn
szerucid6sszerfi teljesit6st kcivet5en havonta, ut6lag, a

int6zm6ny vagy gazdasigi tirsasdg (felhasznil6) egyenliti ki a

itutaldssal, forintban (HUF).

El6fizet6k a kifizet6s sordn az ad6zis rendj6r5l
foglaltakat teljes korben alkalmazza.

fizetend6 cisszegeker is), az igzolr
felhaszndlisi hel), szerinri v6telezo

Kbt. 130. 5 (l)-(6) bekezd6se szerinr

sz6l6 2003.6vi XC . torv6ny 36/4. g_ban

3.4

A Szolgirtat6 drtar megajinrott dij tartarmaz varamenn/i, a szorgirtatissar kapcsoratos kcirts6get,
dlac ity totibbt fizet6si ig6nnyel a Szolgdltat6 a k6sedelmi kamaton kiviil nem 6lhet.
K6sedelmes fizet6s eset6n a ptk. 3O l/A.$ szerinti k6sedelmi kamat fizetendcj.

Szolgiltat6 iltal nyoitott szolgiltatisok havidijai, egy6b fizet6si felt6tetek
El6fizet6 a szorgirtatisok I6tesit6s66n 6s ig6nybev6ter66n az ar,bbi tibtizatban fotrart havidrakar
fizeti meg a Szolgdltat6 szimlija alaplan.

Interner hozzdf6r6si szolgiltatds

Vezet6kes VolP telefonszolgdltarjs diiai*

szerz6d6s l.szimri mell6klet.

szerzcid6s l.szim0 mell6klet.

3-oldal
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haSyominyos telefon megajinlesa

eset6n: 83 db anat6g, 19 db ISDNZ, I

db |SDN3O vonal

vogy

lP telefon eset6n: 424 v6tpont

meSajinlisa eset6n: 83 db

anal6g, 19 db |SDN2, I db

lSDN30 vonal

vogl

lP telefon eset6n: 424

525 Fr +Afa

(csdcsid6ben 6s csticsid6n kiviil)

(csricsid6ben 6s csricsid5n kiviil) 3,00 Ft +Afa

(cs0csid6ben €s csricsid6n kiviil) | 6,00 Ft +Afa

Telefonszolgiltatdshoz kapcsol6d6 telefonkcizpont €s k6sziil6kek b€rleti dija +

Vezet6kes VolP telefonszolgiltatds Nemzetk6zi percdi.jai*

95 200 Fr +Afa 95 200 Fr +Afa

Vezet6kes Volp telefonszolgdlatis
(csricsid6ben 6s csricsid6n kiviil)
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Nemzetkiizi 7. dilz6na- 124,50 F. +Afa

| 70,20 Ft +Afa

1580,00 Ft +Ata

Fenti osszegek nett6 6n6kek, az AFA a mindenkor 6rv6nyes AFA tcirv6nyek szerinr ker0r szimrizdsra.

4.7.

A szerz6d€s l. szimrj melleklete tarratmazza a szolgdltatisok r6szletes (t6telenk6nti) bontisdt
int6zm6n),enk€nt

A szolgiltardsi dijat (ide 6nve a b6rretjogvrszony arapjin fizetend6 <isszegeket is), az igazort
szerz6d€sszeril rerjesit6st kiivet6en havonta, ut6rag, a ferhasznirisi hery szerinti v6terez5
int6zm6ny va$'/ tazdasigi rirsasig (ferhaszndr6) etyenriti ki a Kbt. | 30. $ ( r)-(6) bekezd6se szerint
dtutalissal, forintban (HUF).

El6fizet6k a kifizet6s sorin az ad6zds rendj6r5l sz6l6 2003.6vi XCll. torv6ny 36/4. $-banfoglaltakat reljes kcirben alkalmazza.

A Szolgirtat6 drtar megajinlotr dij tartarmaz varamennyi, a szorgirtatassar kapcsoratos kcirts6ger,
diaq igy tovibbi fizet6si ig6nnyer a szorgirtat6 a k6sedermi kamaron kiviir nem 6rhet.K6sedermes
fizet6s eset6n a ftk. 30 l/A.S szerinti k6sedelmi kamat fizetend5.
Az ad6zis reodj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. torv6ny 36/4. $_dnak rendelkez6seinek alapjin a
kcizbeszerz6sek terjesit6s6hez kapcsor6d6an a kozbeszerz6sekr5r sz6ro tdrv6ny (a tovibbiakban:
Kbc) szerinti nyenes ajinrattev6 - jeren esetben szorgirat6 - k6zcia megk6t<itt vdrarkozisi
szerz6d6sek arapjin tcirt6n6' a havonta nett6 m6don szdmitott 2oo 000 forintot megharad6
kifizet6sn6r Er6tizet6 szorgirtat6nak a terjesit€s.n - visszatanisi k6terezetcs6g n6rkiir - abban azesetben fizethet, ha

a) szolgiltat6 bemuat itad vagy megkiild a tenyleges kifizet6s id6pontj'tol szimitott 30
napndl nem r6gebbi nemlegesnek min6siil6 ad6igazolisC vagr
b) szorgirtat6 a kifizet6s id6ponti'ban szereper a kcizanozismentes ad6z6i
adatbizisban.

A Szolgdltadshoz kapcsol6d6 egy6b dijak nincsenek
szimrapanaszok bejerent6s.nek m6dja a kijercirt kapcsorattan6kon keresztiit t6,n6nhet irisban,faxon, vagy e-mail-en. A bejelent6shez minden esetben az al.bbi adatokat kell megadni: n6v,szimldzisi cim, l€tesites helve.

4.9.

4.t0.

4.1 l.

4.t2.

5.oidal
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5.

4.12.1. Ha az El6fizet6 a bejelent6s6t a dijfizet6si hatirid5 lejirta el5a ny jtja be a
Szolgiltat6hoz, rigy a bejelent6sben 6rintett dijt6tel vonatkozdsiban a diifizet6si hatiridd a
dijreklamici6 megvizsgilisdnak id6tartamival meghosszabbodik.

4'12'2' Ha a szorgirtat6 az er6fizer6i bererent€snek helyt ad, havi dijfizet6si koterezetts6g eset.n
a kcivetkez6 havi elszimoris arkarm'var, egy6bk€nt a bejerent6s erbirdrisdt6r szimitott harminc
napon beriir a dijkiir6nb6zeter az Er6fizet6 szimrdldn eg/ cisszegben joviirja vagy azt az Er6fizet6
vilaszrisa szerint az Er6fizet6 {rtar irisban vagy erektronikus rev6rben jerzert banksrimrira vagy
magyarorszigi cimre az Er6fizet5 r6sz€re egy osszegben visszafizeti, amennyiben az er6fizet6nek
nincs a Szolgdltat6val szemben fenndl16 lejirt dijtanozisa.

K6sedelmi kiitb6r
K6sedelmi kcitb6n kciteres fizetni a szorgirtat6, ha oryan okb6r, mery6n ferer5s k6sederembe esik.
A Szorg6rtat6 szorgdrtatisi k6sederembe esik, ha a hiba fermeriir6s6t6r szdmitott 4 6rin bertir nem
szirr ki a heryszinre - i'' eivori hibajavids eset6n a hiba kijavitisit ezen id6n beriir nem kezdi meg -,
6s ha a hiba felmeriil6s6t6l szdmitott g 6rin beliil a hibdt teljes kciriien nem hiritja el.
K6sedelem eset6n az aldbbi k6sedelmi kotb6rt kciteles fzetni az 6rintett El6fizet6 r6sz6re:
5.2.1. Telefonszolgdlcatisesetdn;

a) tirgyh6t megel6z6 havi teljes, 6rintett int6zm6nyre vonatkoz6 szolgdltatisi dij 5%_
a,/6ra./int6zm6ny; tovdbbi

b) cirtyh6t megel6z6 havi teljes, €rinrett int6zm6n),re vonatkoz6 szoltiltzalsi dij 7%_
a,/6ra,/ polgirmesteri Hivatal esetEben

5.2.2. Internetszolgiltatis esetdn:

a) egyhavi teljes szolgiltatisi dij 5%-a) 6n I int6zm6ny
b) 6s egyhavi teljes szolgiltatdsi dii 7y._at6ra / polgirmesteri Hirratal azinternetszolgiltaris eset6n.

Meghidsuldsi kcitb6n k<jteles fize

ter jesit6serehetetreniir,.."ibbrhil:::".ff '::#T:*il]::Jr"ffi 
l,,ffi ::;okb6r rendkiviiri fermondissar fermondja. A meghirisurisi kdtb6n a szerz6d6s 24 h6napra sz'mitoanett6 6rt6k6nek 20%_a.

A k6tb6r dsszet6t a El6fizet6 kii
beriir ker| h inytaranur ","r",J::o::::ffi:T ffi;: :'rr:L#.J';:::
metlizet6s6re vonatkoz6 felhivjs k6zhezv6tel6t k6vet6 3 n"pon O"ttil magaaftisdt, ill. mulasais{t- bizonyitekokkal alirimasztva _ nem menti ki, akkor a k6vetel6s elismertnek tekintend6.

5.4.
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6.

6.1.

6.4.

Szerz6d6 Felek rogzirik, hogy a k6tb€r megfizet6se nem 6rinti El6fizet5nek azt a ,ogit, hogy a
kcitb6ren fel!li kirit €rv6nyesitse a Szolgiltat6val szemben.

Az 6rintert El5fizet6 a koveter6s6t irisberi fersz6ritis ritjin 6rv6nyesitheti, merynek a szorgirtat6
kciteles 8 napriri napon beriir marad€ktaranur eretet tenni. Amennyiben a szorgirtat6 a ferhivis
k6zhezv€tel6t kcivet6 3 napon beriir €rdemi - indokrissar 6s bizonyit6kokkar aricimaszton -
kiment€sr nem tesz, akkor a kcitb6rkciveter6s a szorgirtat6 r6sz6r6r erismennek tekinthet6 6s
ezel beszimithat6vd vilik. a Kbq l3O.$ (6) bek. felt6teleinek teljesiil€se eset6n. El6lizet6
koverelheti a fentieken trir fermeriir6 kirit. A kin6rit6s 6rv6nyesit6s6re a kcitb6r 6rv€nvesit6s6re
vonatkoz6 szabilyok megfelel<ien alkalmazand6ak.

El6lizet6 iogai 6s ktitelezettsr6gei

El6fizet6 joga az Internet szorgdrotisok rendertet6sszeru hasznirata. Az Er6fizet5t 6rint6 6s nem
rendeltet6sszer( hasznilatb6l kel

Az Internet szorgdrtauiso. mina"nerll".'iff|i.Iuil:j*:"rrff,:',T;:.::,"..#:::::
vonatkoz6an haszndlati joggal rendelkezik mely jogok kizdr6lagosak, oe nem itruhizhat6k 6s nemtovibb €n6kesithet6k.

El6fizet6 kciteres a szorgdrtatSsokat jogszeru, tcirv6nyes c6rokra 6s m6dokon haszndrni. Tiros aszolgiltarist a hatilyos magyar jogszabilyok szerint iizleti vagy magintitkot s6n6,b(ncselekm6nynek min5siil6 vagy kcizmegbotrdnkoztarisra alkalmas m6don hasznilni.
El6fizet6 hozzilirul az Eht 157.$ (2) bekezd6s6ben foglalt adatillom'nyon kiviili 6sves adatkezer6s€hez' i[ewe az adarilomdnyban szerepr6 adatainak az Ehc-ban meghatdrozoa c6rokt6lelt6r6 felhasznilisdhoz.

Szolgittat6 jogai 6s kiiteleze$s6gei
szolgiltat6 kcitelezetts6ge a megrendelt Internet 6s lp telefonszolgilatisokat El6fizet6 r6sz6re a2 6s 3 pontban meghacirozottal

folyamatosan biztositani. 
< szering jelen szerz6d6s 6rv6nyess6g6nek id6tarama alatt

szorgertat6 kciteres az Er5rizet6 adatait a hatiJyos adatv6dermi er6irisoknak megferer6en kezerni.szolgdrtat6 kciterezetts6ge az Internet 6s lp terefonszorgiratisokkar kapcsoratos iigd6rszorgiratitanicsaddsr ingyenesen biztositani Er6fizet6 r6sz6re. Ebbe beretartozik a v6grontokon szor'irtat6ilal biztositott, eszkcizcik berendez6sek installdllsa, javiirisa, karbanartasa, a szolgilatisfogadis{ra val6 alkalmassi t6tele
arhir6zatok 6s szimit6g6pek ,.",;:r::":::zik 

bele az El6fizet6i vegpontokon iizemel6

7.

7.1.

7.2.

7.3.

T.oldal
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8' szorgirtatds megkezd6s6nek itetve a csatrakozis terepit6r.nek hatirideie (AszF 4.
ponr)

S l Szolgdltato a szorgirtatis ig6nybev6ter6hez szi.iks€ges berendez6seket jeren szerz6d6s
megkot6s6t6l szimitott harminc(3O) napon beliil az El6fizetci iltal megjelolt l6tesit6si helyeken
[izembe helyezi 6s a szolgiltaris ny0jtisdr megkezdi.

82 A telepit€st kcivet6en Ferek itadis-dw6teri jegyz6kcinyvet k6szitenek. Ferek k.pviseret6ben jeren
l€v6 szem6lyek a jegyzcikcinyvben rcigzitik a szolgiltatis min6s6g6re vonatkoz6 m6r6si
eredm€nyeket itewe Er5fizet6 k6pviser6je iweszi a miiszaki kiarakrrist (kiberez6s 6s itadisr
feliilet)' A jegyzcikcinyvet a Felek r6sz6r6l jelen l€v6 szem6lyek hitelesitik aliirisukkal, Felek
kijelentik' hogy a jegyz6konyv ferv6ter6hez nem sziiks6ges ardirdsra jogosult szem6ry jerenl6te 6sar'irdsa' fu dtadds'dtv6ter rebonyorrtisit Ferek meghatarmazottaik r6szv6ter6ver bonyoritlik re.
Szorgdrtat6 a jegyz6kcinyvben fert(ntetea id6pontt6r jogosurt a szorgirtaris szimrdzisira.8r' A cerepitett berendez6sek a szolgdrtatds nyrijtisinak id6tartama aratt a Szorgdrtato turajdoniban
maradnak_

9.

9.3.

9.2.

Rendelkez6sre iillis, min6s6gi garanciik, hibabejelent6s (ASZF I l. ponr)
Szolgiltac6 szavarolja, hogy valamennyi dltala n),ijtort szolgdlatis mukod6k€pes a telepit€snapjdt6r' szorgdrtat6 a szorgirtarlsok mdkcid6s6re 9g,g%-os id5beni renderkez6sre drist virar 6sgaranrifja' hogy az szerz6dcitt sivsz6ress6gek bers6 adathir6zat 6s berf<irdi intemet i ritnyban r00%,nemzetkcizi internet irinyban 100%-ban, mindenkor el6fizet6 rendelkezes6re dll.Szolgiltat6 kciteles minden 6sszr

fotyamatossiginak brztosirisa 6rde;;;<ifeszit6st 
megtenni a szolg{ltatis hat6konysiginak 6s

Amennyiben a szorgdrtaris a vitart miiszaki param6terekker r€szben vagy eg6szben nem 6rhet6 elaz Er6fizet6 szimdra' akkor az Er6fizet6nek ezt iereznie kell a szorgirtat6 kijer.rt eimogadsik.zponrja, illewe kapcsolanan6ja fel6. A szolgrilatris kies6se annak hibajegren r<igzi,teabejelent6s6t6r tekinthet6 igazortnak A hiba bejerent6s a r<igzitett terefonszimok varamerlk6n, e-mailben vagy faxon reher6 meg szorgdrat6 minden bejelentett hibdt hibaie&/en r6gzit, mer)mekazonosit6 szimdt 6s a bejelent6s parametereit El6fizet6nek visszakiildi.
A szolgiltates marad6ktalanul tcirtr
kapcsorattart6inak egy ke, e^u.i."n;T Jfl'ff:::::[,:T#i:X,:'f;,.::Jl"l..
Rendelkez6sre illdsba nem szdmitanak bele az alibbiak esem6nyek:

9.4.

9.5.

8.oldal
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9.6.

' El6re iitemezett rendszerkarbantarcis, mery pontos id6pontjir6r €s a virhat6 kies6s

id6tartamir6l szorgirtat6 regaribb 3 nappar meger6z6reg hivataros 6rtesiGst kiirdcitt. Az
€nesit6s megkiild6se e-mailen 6s a honlapon tcin6n6 kcizz€t6tellel tcrft6nik. (ASZF
ll'14) szortirtat6 kizir6rag a saiir rendszer€n v6gez karbantan,sg Er6fizet6i ordaron
karbantanisl szolgiltarisr nem vegez.

' A vismajor esem6nyek drtar okozott iizemsziinetek, mint p6rdiur a term6szeti
katasztr6fdk, szind6kos vagy gondatlan rongilis, Iopds illetve bUncselekm€nyek.

r Silyos energia elldtdsi zavarok, melyeket az elektromos szolg6ltat6 hibdja vagy el6re
utemezett karbantan.isi munkdi okoznak.

llyen esetekben a Szolgiltat6 kciteles az iizemsztinet t6ny6t €s annak kivdlt6 okit jeg.z6kcinyvezni,
melynek egy p6rddnyit erjurtatja Er6fizet6hciz. szorgirtat6 tovibbd kdteres minden t6re ervirhat6t
meStenni a szolgiltatis mihamarabbi 0jraindrtisinak 6rdek6ben.
Amennyiben a hiba erhdririsa heryszini szem.ryes kozrem(kcid6st kivin, Szorgirtat6 koteres a hiba
erhdrirdsit 4 6rin beriir megkezdeni a hibit g 6rin beriir erhiritani. A hibaerhiritis megkezd6se
tivoli hozzif€r6sser is t<in6nhet, ebben az esetben a megkezd6s hatirideje szint.n 4 6rin beriiri.
El6fizet6 tudom6sul veszi' hogy a hibaelhirrtis rddi6s hil6zati elemek eser€n 6jszakai 6rikban
illetve rossz idcljirds eset6n munkav6delmi szempontok miatt nem lehetseges.
A hibabejelenGssel 6s kezel6ssel kapcsolatos egy6b rendelkez6seket az ASZF ll. pontja
tzrtatm azza.

Szolgiltatis sziineteltet6se, korlAtozisa
A Szorgirtat6 az er6fizet6r szorgirte.st az Er6fizet6 er6zetes \ragy es/idejfi 6rtesit6se merett azalibbi esetekben korlitozhatja, vagy cscikkentheti annak min6s6gi vagy mis jellemz6icf0.f.l. Amennyiben El6fizet6 akadilyona, vary vesz6lyezteti a Szolg6ltat6 h{t6zatinak
rendeltet6sszer( m kod€s6t, igy kiilcincisen, ha:

r Az El6fizet6 az elcifizet6i hozzif€r6si ponthoz metfelel6s6g tan0sfwinnyal nem
renderkez6 v6gberendez6st \ra$/ nem megferer6 interf6sszer renderkez6
vegberendez6st csatlakozratotl

o Az El6fizet6 a sdmira nytiitoa szoltdladist felhasznitva k€retlen levelet kijld,
K€reden lev6lnek min6sUlnek azok az elektronikus ozenetelg amelyek:
r. kereskedelmi vagy egy6b informdci6t aralmaznak 6s a cfmzettek nem k6rtek

kifejezetten, hogy ezen e_mail_eket megkapjik

9.7.
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ii. olyan tdmetesen kiild6tt, nagy mennyis6g( e-mail, amelyeknek tartalma
egymdssal nagym6n6kben azonos 6s a cimzettek nem k6n6k kifejezeften, hoty
ezen e-mail-eker megkapjik.

iii. az olyan e'mair-eket, ameryek tcibb mint 50 cimzettet tanarmaznak a

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

A Szolgiltat6 az ilyen k6retlen kereskedelmi vagy k6retlen rdmeges e_mail_ek illewe nagy
mennyis€gfi levelek iw6ter6t itewe tovdbbirisit a hir6zarinak 6s rendszereinek v€derme
6rdek6ben szoftveres 6s/vagy hardveres eszkcizcik segits6g6vel me$atadhatja.
Szolgiltat6 fenti korlitozist abban az esetben alkalmazza amenn),/iben Elcifizet6 a
Szolgiltat6 iltal biztositott v6dett lp cim opci6r vdlasztorta tehit az ilala kiild6ft
elektronikus levelek a Szolgiltat6 SMTp szerver6n keresztiil kerijlnek tovibbirjsra.
o Az El5fizet5 a szimira nyrijtoa szorgdrtacist ferhaszndrva oryan erektronikus reveret

kiild, amely:

i. feladojdnak e-majl cim€t szind6kosan hamisan adjik meg vagy elfedik.
ii. virussal fert6zdtt csatolt illomdnyt tanalmaz.
iii. amely csatolt dllomdnyk6nt olyan v6grehajt6d6 illominyt arratmaz, amely a

cimzert(ek) vagy a Szolgiltat6 6rdekejvel ellent6tes tev6kenyseget fejt ki 6s
ezen tev6kenys6g a cimzetr j6hiszem( akarata eten6re is v6gbemehet.

1y. tm€tf tartalma a tirsadalmi 6n6kekre 6s az emberi m6lt6setra n6zve s6rt6.l/en p6ldiul a f6lrevezet5, trdgdr, szexuilis, er6szakos tanalmd, a
tcirv6nyellenes cselekedetre felbult6 illewe vallisi, politikai ellent6tet sziro e-
mail.

o Az El5fizetii a szimira nyijtott szorgirtatist ferhaszndrva jogosuradan adaiszerz6sre,
adatkiild6sre vagy mds szimit6g6pes rendszerekbe t6n6n6 behatol{sra tesz
kis6rletet illetve hajc vegre, kiil6ndsen:

r. az Inrernethasznilok szem6ll szimit6g6p6n vagr szerver6n tjrolq illewe
internetez6s k<izben hasznilt nem nyilvinos vagy iizleti titkot k€pez6 adatok,
illominyok enged6ly nelkiili megtekint6se, megszerz6se \agl az erre irin),u16
kis6rler,

ri. az internethasznil6k szem6lyi szdmit6g6p6n vagr szerver6n t6rolt adato(
illominyok enged6ry n6rkiili megvirtozatdsa vary az erre irdnyur6 kis6rret,
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iii. az internethaszndl6k szem6lyi szimit6g6p6re vag), szerver6re olyan adatok,

dllomdnyok ented6ly n6lkiili feltcilt6se vagy ennek kis6rlere, amely az El6fizet6t
kompromittilhatja, illewe a szimit6g6p mUkcid6s6t hitrinyosan befoly6solhatja,

iv. misok tulajdonit k6pez6 szimit6g6pek 6s azok er6forrdsainak enged6ly n6lkiili
felhasznildsa sajit c6lra.

r Az El6fizet6 a szimdra nyijtott szolgdltarist felhasznilva Szolgiltat6 szerver6n olyan
adatokat, informici6kat tirol vagy tovibbit, amely:

i, jogosulatlanul metszerzett, illetve szerz5i jogokat s6n
ii. a girsadalmi 6n6kekre 6s az emberi m6lt6sigra n€zve s6n5. llyen peldiul a

f6lrevezet6, trqdr, szexuilis, er6szakos artalm0, a tdrv6nyellenes cselekedetre
felbujt6 illetve vallisj, politikai ellent6tet szit6 tartatom,

iii. az Alkotminyba vagy a harilyos tcirv6nyekbe, jogszab6lyokba iitkciznek.
iv. az El6fizet6 iltal kinilt term6k tulajdonsigair6l vagy szotgiltatis tartalmir6l,

illewe ezek drir6l bdrkit f6lrevezethetnek.
e Amennyiben az Er6fzet6 az er6fizetcii szorgirtatist a szorgirtat6 hozzijirurisa n6rkiil

harmadik szem6ry r6sz6re tovibb6n6kesiti vagy azt a hir6zati szerz5d6sekr6r sz6r6
korminyrendelet szerjnti hil6zati szolgiltatis c€ljdra hasznilia.

A szerz6d6s id6tartama, felmondis, reklam6ci6
Felek jelen szerzdd€st harirozot
idcrtartamra k6tik. 

t id6re: a szez5d6s hatilyba l6p6s6t6l szdmitott 24 h6napos

A szerz5d6s hatilyba l6p6se a mindk6t f6l dltali dldinisit k6vet6 5. nao.
Jelen szerz<id6s a I l. l. pontban megharirozott id6taram lerclt6vel megsz0nik
A szerzcid6s harirozott id6tartamdra rekintettel a szerz6d6s rendes fermondissal nemszUntethet6 meg,

Birmely f6l jogosult a szerz6d6st rendkiviili felmondissal felmondani, ha a misik f6l srilyosszerz6d6sszet6st kcivet el, 6s azr _ amenn),iben orvosolhat6 _ irisbeli megint6st k6vet6en, azabban megjelcilt hatirid6n beliil sem orvosolja.
Sdlyos szerz6d6sszeg€s eset€n a felek felmondisi id6t k6tnek ki, liryelemmel arra, ho$/ aszolgdltatis megszfin6se az int6zm6nyekn6l azok tev6kenys6g6nek ellehetetlenall6s6t eredm6n),ezi.A felmonddsi id6 m6n6ke; 30 nao.

Silyos szerz6d6sszeg6snek min6sill a Szolgdltat6 r6sz6r6l:
a) ha a szolgiltarist az el5in hatjrid6ben teljesk6r0en nem kezdi me&
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b) ha e$/ naptiri h6napon beliil legalibb 3 alkalommal k6sedelmi kcitb6r fizet€sere
lenne kotelezhet6.

c) ha birmely hib6t24 6rtn tdl nem javit kt,

d) ha a szimhordozist nem biztositja teljes k6rUen,

e) ha az aiinlatban meghatirozott rendelkezesre allisi m6rt6ket nem teliesiti a
Szolgiltac6

f) ha az adott szorgdrtarisra irdnyad6 min5s6gi param6tereket egyebekben nem teriesiti
a szolgiltato,

d ha titokrarcjsi kotelezetts6g6t megszegi,

h) ha Szolgikat6ban kcizvetetten vagy kcizvetleniil 25%_ot meghalad6 tulajdoni
r€szedes6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez5 gazdasdgi eirsasdg, amely nem felet meg a Kbc56.$ (l) bekezd6s x;
pontidban megharirozott felt6teleknek.

tt.8. Srilyos szerzcid6sszeg6snek min6siil az El6fizet6 r6sz6r6l:
a) ha a teljesit6sigazolis kibocsdeisit alapos ok n6lkril meghgadja,
b) ha titoktaftisi kotelezetts6g6t megszegi,

c) a szorgirtarisi drjat - irdsbeli 30 napos fizet6si haririd6t biztosit6 megint€st
kcjvet6en - sem fizeti meg,

I l9 A srilyos szerz6d6sszeg6s eset6n a s€relmet szenvedett f6l k6teles a mdsik f6l figrelm€t megfelel6,de regardbb g napos hatirid5ver a szerzcjd€sszerii teljesir6sre ferhivni. Nem k6teres erre aserermet szenvedett f6r' ha a szerz6d€sszeg6s ism6tr6d6 jereg6, vag a szerz6d6sszeg6s nemorvosolhat6.

tl.r0. El6fizet5 a megkcitcitt szerz6d6s vonatkozdsiban
szerz5d6sm6dosirjst fogad el a Kbt. 303.g atapjin, egyotdatd::::tT,rr:::;, ff::lJ:;lehets6tes.

12. Vis maior
t2.1. Szolgiltat6 nem felel az elhdrithatatlan kiils6 ok miatt bek

maior). vis maior-nak mincisiirnek a ferek irar er6re nem ,ro"".uuru 
szerz6d6sszeg6s6n (vs

kciriirm6nyek, ameryek mesakadiryozzdk a szorri*"t6t a m"oJ:;JJ"::,"#::':T: """
' ttz' iliz' berviz, fcirdreng6s, jirviny, hurrikin, tornid6, viflimcsapis;. hadi.izenettel vagy hadiizenet n6lkiil folltatotr hdbonj, zen<t0l6s, polgiri zavargis, invizi6,fegyveres konfl iktus, terrorista_ yagy szaborizscselekm6nyek robbantis:
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' sztriikok, munkiskizirisok, kiv6ve amelyekben a szolgilot6 alkalmazottai nem vesznek r6szt.

13. Zir6 rendelkez€sek

13 l Felek kijelentik' hogy tev6kenys6giik sordn a tudom{sukra jutott iizleti titkot meg5rzik. Uzreti
titokk6nt definiirnak minden oryan adatot, mery a szerz6d6s keretein beriir a mdsik f€tel
kapcsolatban tudomisukra jur. Kiv€tert k6peznek ezar6r azon adatok, ameryek a Kbc vagy mis
jogszab'lyok szerint nyilvinos adatnak mincisiilnek, illewe amelyet jogszab,ly vagy egy6b
dokumentum az iizleti titok kcir6bcil kizdr.

l32 A titoktartisi kcitelezetts6g megszeg€s6b5l ered6 kir6n az ez6rt felel6s f6l kin6rit6si
kdtelezeftsettel tartozik

13.3. Felek titoktart.jsi kotelezetts6ge kiterjed a munkavillal6kra, illewe valamenn),i poltdri joti
szerz6d6s alapjdn munkav6gz6sre irinyul6 jogviszony, vagy mis jowiszon), alapjin a f6llel
kapcsolatban l6v6 egy6b szem6lyekre is. Ezen szem€l),ek magatartisi6rt a dtoktarrisi
kcitelezetts6g viszonylaciban az €rintett f6l, mjnt sajit matatanisd6n felel.

lS 4 Felek jognyiratkozatajkat kizir6rag irdsban, az iw6ter hery6t 6s idej.t azonosithat6 m6don tehetik
meg erv6nyesen. A felek fentieken 6nik az elektronikus levelezes (e_mail) formdjit is.

l3 5 A Felek megegyeznek abban, hogy a viris k6rd6st metkis6rlik peren kiviili b6k6s rjton rendezni, 6s
csak ennek eredm6nyterens6ge eset6n fordurnak bir6sdghoz. Amennyiben az egyeztet6s nem
vezet eredm6nyre' rigy jeren szerz6d€sb6r ered6 jogicijuk tekintet.ben kikcrrik _ hatiskort6l
fiigg6en - a Vici Virosi Bir6sdg/pest Megyei Bir6sig kizdr6latos i et6kess6g6t

136 Amennyiben Szolgiluto a Ptk. szerinti dltalinos szerz6d6ses felt6telnek min6siil6 szerz6d6ses
felt6teleket (pl.; 0zleazabilyzat, stb.) alkalmaz, a szerz6d6s-tervezetnek kifejezetten aralmaznia
ke[, hogy szorgirtat6 irtardnos szerz5d6si fert6terei csak a Ferek k6z6tt r6trei6tt szerz6d6sben
nem szabilyozott k6rd6sekben irinyad6ak.

t3.7. Amennyiben a szerz6d6s birmely rendelkez6se k6gens jogszabill;al, vagy a megk6t6s6hez vezet6
erjirds birmery dokumentumivar erent6tes renne, akkor a iogs6rt6 szerz6d6ses renderkez6s
helrett a mets6rtett jogszabdlyi, ill. eliirdsi okirati rendelkez6s az alkalmazand6, minden tov{bb.
Jotcselekm6ny _ igy kiiloncisen a szerzcid6s m6dositisa _ n6lkiil.

t1.8. A szerz6d6s mell6klet6t k6pezi a kcizbeszerz6si eljiris iratanyata-
t3.9. Szolgdltat6 adaw€delmi el6irisai 6s nyilatkozata az ASZf :

r6szletesen. 
r/r|a KozaEr az AsZF 3. sz mell6klet6ben hlilhat6 met

'r0 
Ferek kijerentik, hogy hozzijirurnak nev'k misik f6r r6sz6r6r referenciak6nt t<in6n6
megjelcil6s€hez elektronikus 6s nyomtatoc leliileteiken.
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t3.r t. Hck hlelentik hog renddkeznek azrl e k6pcss@el es meghadmazissel, hogr iden

szerz6d€ses kiitelezecsfuiik* tcliesits6k €z6rt mirt .karduldol mlndcnbcn cgce6t ,6vlh.g/6lat
lrdk ali" E6fizet5 kiielenti, hog e szerz6d6sben foglalakat megismertc es cffogadir.

A saerz6d& dv{lasthaaden mdl6ldet6t kApezi a kizbecerz6si dl{r{s ir.ant"Et
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alagi{n, a szerzild& a3. pon$ban foglah pcrcdQrk rzerint
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