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EL6FIZET6I szEM6DEs

Mely l6trejcitt egyr6szr6l az

C6gn6v:

Vic V6ros dnkorminyzat Gazdasigi Hivatala

Sz6khely:

2500 Vic, Szir6na koz 7.

Szimlizisi n6v:

Vic Viros Onkorminfzat Gazdasigi Hivatala

Szimlizisi cim:

2600 Vic, Szir6na kciz 7.

Levelez6si n6v:

Vic Vdros Onkorminfzat Gazdasigi Hivatala

Levelez6si cim:

2600 Vic, Szir6na kciz 7.

Telefon/Fax:

+36273t48t4 +36273t

Ad6szim:

t544t049-2-t3

Alapit6 okirat:

2311987.(X.6) m6dosiris: t06.j./20 |

Bankszimlaszim:

ll74ZO?4-lS44lO49

K6pviseli,

6932 t +3627307

t,(

|

45

t.3 | .)

beoszrisa: Tor6k Liszl6, Hivatalvezet6

kapcsolattaft6: Torcik Liszl6, Hivatalvezet6 +36303322
| l9
Technikai kapcsolanan6: Dudds lswin +36309623379
P6nzii$/i

tovibbiakban, mint El6fizet6, mdsr€szr6l
az
N6v:

ACE Telecom Telekommunikici6s €s Informatikai
Szoltilar6 Kft.

K6pviseli:

;Farmosi Attila 6s Varga

5z6khely:

1039 Budapesq

Levelez6si cfm:

1039 Budapest, Arpdd u.

Telefon/Fax:

+36

Ad6szim:

|

2255726-2-4

0

r-09-569352

C6gjegz6k szim:

|

Gibor iigyvezet5k

Arpid u.2llb.

437-0590 I +36

2llb.

| 240-55 t5

|

Bankszdmlaszim:

t0 t02 t03-3 t234804-0oooo00 t

HibabejelenGs:

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

M0szaki 0gyelec

Honlap cime:

+36-30-443-4300; +36-20-935-t965; +36-70-5574805
(H_V O-24h)
www.acetelecom.hu

Ugy'6lszoltitat:

1039 Budapest,

ASZF et6rhet6s6te:

htto;//acetel

tovibbiakban, mint

Arpid u. 2tlb. +36 | 432-0590 (H_p 0g:30 _
t7:00h)
u

Szolgiltat6, egyiinesen Felek kozcitt az alibbi feltetelek
melletL
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Szerz6d6s targya

A szerz6d6s rirgya a Szolgiltat6 El6fizet6 szimira
KSH besorolisi

szim! Internet szolgiltatis,

biztositisa a kozbeszerzesi

eliirist

a 2. pontban 6s az alibbiak szerint r6szletezett 64.20.l8

64.20. |

|

KSH besorolisi szim[ volP telefon szolgiltatis

megindit6 felhivisban,

tovibbi a dokumenrici6ban' €s a mindenkor

hatilyos iogszabilyokban, el6irisokban meghatrirozott felt6telek mellett:

t.l.

Telefonszolgiltads

Po|girmesteriHivata|:|3dbana|6g.,Idb|sDN3ote|efonvona||a|(tisszesen|50v6gpont)
+ l5 % elt6r6s lehets6ges)
lP telefonszolgiltatis. (a megadott mennyis6gekt6l
egyen6rt6k0

db ISDN2 telefonvonallal ('iisszesen 274
megadott mennyis6gekt6l +15% elt6r6s

Egy€b telephelyek 6s int6zm6nyek 70 db anal6g" 19

v6gpont) egyen6n6k0

lP

telefonszolgiltatisa

(a

lehets6ges)

7000 perdh6; belfiildi besz6lget6s
Havi teljes mennyis6tek (telefonbesz6lget6s): helyi besz6lget6s
(a megdott mennyis6gekt6l '50 % elt6r6s
4000 oerc/h6; mobil iriny( besz6lget€s 3000 perc/h6
lehets6ges).

t.2.
t.3.

db anal6g telefonk6sz0l6k biztosirisa a mfiszaki
Telefonk6zpont (lP), valamint 6 db digicilis 6s I l3
a Polgirmesteri Hivatal telephely6re'
soecifi kici6 szerint, b6rleti konstrukcioban

lnternetcsatlakozis(szolgiltatis)

A

Polgirmesteri Hivatal szimira

I db 2Ol20

Mbps sivsz6less6gff b6relt vonali' redunddns

kaocsolat biztosirisa'

A tovibbi

telephelyek 6s int6zm6nyek szimara:7

db 10/10 Mbps' 13 db l0/l Mbps' 2l

internet csatlakozis biztosfuisa'
lMbps/Sl2 kbps, 2 db 2 Mbps/Sl2 kbps garantilt sivsz6less6g0

Szolgeltat6 altal ny0itott szolSiltatesok
lnternet hozzif616si szolgiltatis

lnternet hozzif6r6si szolgiltatis#
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nEgyes int6zm6nyekn6l viltoz6 osszetEtelben

A

hozzlf6r6sek int6zm6nyenk6nti felsorolisa

szerz6d6s l.szim! mell6klet.
VolP telefonszolgdltatis

szerz6d6s l.szimf me 6klet.

J.

Szerz6d6s ellen6rt6k6nek megfizet6se:

A szolSilbrisi

dijar (ide 6ftve a b6rletjogviszony alapjdn fizetendci
<isszegeket is), az igazolt
szerz6d6sszer0 terjesit6sr k6ver6en havonta,
ut6rag, a ferhasznirdsi hery

szerinti v6terez6

int6zm6n),/ va$/

$zdasigi rirsasig (felhasznil6) egyenliti ki a Kbt. | 30.

itutalissal, forintban (HUF).
El6fizet6k

a

!

(

l)-(6) bekezd6se szerint

kifizet6s sorin az ad6zis rendj6r6l sz6l6
2003. 6vi XCll. tcirv6ny 36/4.
$-ban

foglaltakat teljes kcirben alkalmazza.

A Szolgirtat6 irtar megajinrott drj tartarmaz varamennyi,
a szorgirtarissar kapcsoratos kdrts.get,
dijac igt'toribbi fizet6si ig€nnyer a Szorgirtat6
a k€sedermi
kamaton kiv0r nem 6rher

3.4.

K6sedelmes fizetEs eset6n a ptk.

1.

SzolS6ltat6

,f.

t.

4.2.

30l/A.! szerinri k6sedelmi kamat fizetend6.

iltat nyriitott szolgiltatiisok

havidijai, egy6b fizet6si felt6telek

El6fizet5 a szolg,rtarisok r6tesit6s6€n 6s ig6nybev6ter66rt
az arribbi ribrrizatban fogrart havidijakat
fized met a Szolgilot6 szimlija alaplan.

Internet hozzdf6r6si szolgiltaris

l0/l

Mbps internet

internet kapcsolai
internet kapcsolai

Vezet6kes VolP telefonszolgiltatis dijai+
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Glefon

Egrs6gir Ft

mennls6gs

Szolgilads

hagyomdnyos

Szolgiluto Kft.

megaianlisa

eset6n: 83 db anal6g, 19 db |SDN2,

I

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

I

db

db lSDN30 vonal

lSDN30 vonal

vogy

vogy

lP telefon eset6n: 424 v68Pont

lP telefon eset6n: 424

Helyi hivisok

-

525 Fr +Afa

7000 perc/h6x

2,60 Ft +Afa

4000 perc/ho*

3,00 Ft +Afa

(csicsid6ben 6s csricsid6n kivi.il)

Be[oldi hiresok

-(csricsid6ben

6s cstcsid6n kiviil)

hil6zat fel6 irinyul6 hivisok

3000 perc/ho*

(csicsid6ben 6s csticsid6n kiviil)

I

6,00 Ft +Afa

--1-a:=-7

L^t:

-

-.

--

^-^,

-Mobil
|

.szimri mell6klet.

*
k6sziil6kek b6rleti diia
Telefonszolgiltatishoz kapcsol6d6 telefonkozpont 6s

95 200 Ft +Afa

95 200 Ft +Afa

l.szim! mell6klet.
Vezet6kes VolP tele{onszolgiltatis Nemzetk6zi Percdiiai*
Vezet6kes VolP telefonszolgilatis

4.oldel
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74,70

ft +Ah

Fenti cisszegek nett6 €n6kek, az AFA a mindenkor
6rv6nyes AFA t6rvenyek szerint keriir szimrizisra.
4.6.

A

szerz5d6s

l'

szimri mell6klete tartalmazza a szolgiltaiisok r6sztetes (t6telenk6nti)
bonrisit

int6zm6nyenk6nt.
4.7.

A

szolgiltatisi dijat (ide 6nve a b6rleqogviszony alapjin
fzetend6 iisszegeket is), az itazolr
szerz6d6sszer0 terjesit6st kcivet6en havonta,
ut6rat, a ferhasznirisi hery szerinti
v6terez6

int6zm6ny vagy gazdasigi rirsasig (felhasznil6)
egyenliti ki a Kbt. | 30. $ ( l)-(6) bekezd6se szerint
itutalissal, forintban (HUF).

El6fizet6k

a

kifizet6s sorin az ad6zis rendj6r5l sz6l6
2003.6vi XCll. t<!rv6ny 36/4.

fotlaltakat teljes korben alkalmazza.
4.9.

A szolgiltat6 irtar

$_ban

megajenrott dij tartarmaz varamennyi, a
szorgirtarissar kapcsoratos kcirts6get,

dijac igy tovibbi fizet6si it6nn)'er a Szorgirtat6
a k6sedermi kamaton kiviir nem 6rhet.K6sedermes
Ilzettis eset6n a Ptk. 30l/A.$ szerinti k€sedelmi
kamat fizetend6.
4. t0.

Az ad6ds rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. tcirv6ny
36/4. $-dnak rendelkez6seinek alapjin

a

kcizbeszerz6sek terjesit€s.hez kapcsor6d6an
a kcizbeszerz6sekr6r sz6r6 t6rv6ny (a tov6bbiakban:

Kbt') szerind nyertes ajinlattev6

-

jelen esetben Szolgiltat6

szerz6d€sek arapjin tcin6n6,

-

kdz<irt megk6t<ia vdllalkozisi

a havonta nec6 m6don szimitott 200 ooo forintot
megharad6
kifizet.sn6r Er6fizet6 szorgiltat6nak a terjesit6s6n
- visszaarrdsi kd,terezet66t n6rkiir - abban az

esetben fizethet, ha

a) Szolgilot6 bemutat, dtad vagy megkiild
a t6ny'eges kifizet6s id6pontiit6l szimitott
30
napnil nem r€gebbi nemlegesnek min6siil6
ad6igazolist, vag/

b)

Szoltiltat6

a

kifizet6s id6pontjiban szerepel

adatbizisban.

4.

.

4.t2.

a

k6ztartozismentes ad6z6i

A Szolgiltarishoz kapcsol6d6 egy6b drjak nincsenek
szimlapanaszok beielent6s6nek m6dia
a kijel6lt kapcsolatan6kon keresztiil t6rt6nhet
irisban,
faxon' vagy e'mair-en' A bejerent6shez
minden esetben az ardbbi adatokat ke, megadni:
n6v,
szimlizisi cim, l6tesit6s helye.
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4.12.1. Ha az El6frzet6
Szolgiltat6hoz, 0gy

a

a

lejirta elStt nytitia be a
6rintett diit€tel vonatkozisiban a dijfizet6si hatirid6 a

beielent6s6t

bejelent6sben

a

diifizet6si hatirid6

diireklamici6 megvizsgdlisinak id5tartamival meghosszabbodik.

4.12.2. Haa

Szolgdltat6 az el6fizet6i beielentesnek helyt ad, havi diifizet6si kcitelezets6g eset6n

a kovetkez<i havi elszimolis alkalmival, egy6bk6nt a bejelent6s elbirilisdt6l szimitott harminc

j6viirja vagy azt az El6fizetcj
napon beliil a dijkiilonbcizetet az El6fizet5 szimlijin egy osszegben
vagy
vilaszrisa szerinr az El6fizet6 iltal irdsban vagy elektronikus lev6lben ielzett bankszimlira

az el6fizet<inek
magyarorszigi cimre az El6fizet6 r6sz6re egy <isszegben visszafizeti' amennyiben
nincs a Szolgiltat6val szemben fennill6

lejirt dijtartozisa'

K6sedelmi kiitb6r
mely6rt felel6s k6sedelembe esik'
K6sedelmi k6tb6rt kdteles fizetni a Szolgil6t6, ha olyan okbol'
szimftott 4 6rln beliil nem
Szolgiltat6 szolgiltarisi k6sedelembe esik' ha a hiba felmeriil6s6tcil

A

szill ki a helyszinre

-

id6n beliil nem kezdi meg -'
ill. t'ivoli hibaiavit'is eset6n a hiba kijavitisit ezen
8 6r6n beliil a hibdt teljes kor(en nem hiritia el'

6s ha a hiba felmeriil6s6t6l

szimitoa

kciteles fizetni az 6rintett Elcifizet6 reszere:
K6sedelem eset6n az alibbi k€sedelmi kotb6n

5.2.1. Telefonszolgiltatis

a)

eset€n:

szolgiltatisi dii 5%'
tirgyh6t megel6z6 havi teljes' 6rintett int€zm6nyre vonatkoz6
a/6ralint6zm6nY;

b)

tovibbi

vonatkoz6 szolgiltatisi di1
cirgyh6t megel6z6 havi telies' 6rintett int6zm6nyre
a-l6ra./

7%-

Polgirmesteri HiYatal eset6ben

5.2.2. Internetszolgiltatis

eset6n:

a) egyhavi telles szolgiltarisi di1 5%-al 6ral int6zm6ny
b) 6s egyhavi telles szolSiltalisi dii 7y*el6re /

PolgArmesteri HiYatal az

internetszolSeltaris eseten

ha olyan okb6l' mely6n felel6s a szerz6d€s
Meghirisulisi kotb6n k6teles fizetni a Szolgiltat6'
az 6rintett intezm6ny a Szolgiltet6nak felr6hat6
teljesitEse lehetedeniil, tovibbi ha a szen6d6st
k6tb6r: a szerz6d6s 24 h6napn szimitott
okb6l rendkiviili felmondissal {elmondja A meghitisulisi
nett6 6r6k6nek 20%-a.
5.4.

6rv6nyesiti' melynek 8 naptiri napon
A kotb6r osszeg€t a El6fizet6 kiilon fizet6si felsz6litissal
Amennyiben a Szolgiltet6 a k6tb6r
bel0l kell hiinytalanul eleget tennie a Szolgiltat6nak'

k6vet6 3 napon beliil magatartisig ill' mulasztis{t
megfizet€s6re vonatkozo felhivis k6zhezv6tel6t

-

ki' akkor a k6vetel6s elismennek tekintend6'
bizonvitekokkal alirimaszwa - nem menti
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Szerz6d6 Felek rcigzitik, hogy a kcitb6r megfizet6se nem 6rinti El6fizet6nek azt a jogit, hogy
k6tb6ren feliili

kirit

a

6rv€n),esi$e a Szolgiltat6val szemben.

Az 6rintett El6fizet6 a kovetel6s6t irisbeli felsz6liris ritjin 6rv6nyesitheti, melynek a Szolgdltat6
kciteles

8 naptiri napon beriir

marad6ktaranur eretet tenni. Amennyiben a szorgirtat6 a ferhivis

k6zhezv€tel6t kcivet6

3 napon beriir €rdemi - indokrissar 6s bizonyir6kokkar arigimasztott kiment6st nem tesz, akkor a kcitb6rkoveter6s a szor6rtat6 r6sz€r5r erismennek
tekinthet6 6s
ezzel beszimithat6vd virik, a Kbt. r30.s (6) bek. fert6tereinek terjesur6se
eset6n.
Er6fizet6

kcivetelheti a fentieken trjl felmeriil6

kirit. A kdn€rit6s

6rv6nyesit6s6re a kcitb6r €rv6nyesit6s6re

vonatkoz6 szabilyok megfelel6en alkalmazand6ak.

5.

6.1.

6.7.

El6fi zet6 iogai 6s kiitelezetts6gei
El5fizet6 joga az Inrernet szorgdrtatisok rendertet€sszer(
haszndrata. Az El6fizet6t 6rint6 6s nem
rendeltet6sszer0 haszniratb6r keretkezd kirok6n var6 ferer6ss6get
a szorgittat6 erhiritja magit6r.
Az lnternet szolgirtatisok mindenkor a szorgirtat6 turajdonit
kepezik, Er6fizet6 a szorgirtarisokra
vonatkoz6an hasznirati joggal renderkezik, mery jogok
kizir6ragosak, de nem dtruhdzhat6k 6s nem

roy{bb 6ft6kesithet6k.
El6fizet6 koteles a szorgirtarisokat jogszer0, tiirv6nyes
c6rokra 6s m6dokon haszndrni. Tiros

szolgiltatist

a

hatilyos magyar jogszabilyok szerint iizleti vagy magintitkot

a

s6rr6,

biincselekm6nynek min6sii16 vagy kcizmegbotrinkoztarisra
alkarmas m6don hasznilni.
6.4.

El6fizet5 hozzijirul az Eht r57.$ (2) bekezd€s6ben rogrart
adatitominyon klviiri iisszes adat
kezel€s6hez' illewe az adadtominyban szerepr6
adatainak az Ehc-ban meghatirozott
c6rokt6l

elt616 felhasznilisdhoz.

Szoltiltat6 iogai €s kiitelezetts6gei
Szolgiltat6 kotelezetts€ge a megrendelt Internet 6s lP
telefonszolgiltatisokat El6fizet6 r6sz6re a
2 6s 3 pontban meghat'rozottak szerint, jeren szerz6d6s 6rv6nyess6t6nek
id6tanama
aratt

folyamatosan biztositani.

szolgiltat6 koteles az Er6fizet6 adatait
7.3.

a

hatiryos adaw6dermi er6ir.isoknak megferer6en kezerni.

szoltiltat6 kcitelezetts6ge az Internet 6s rp terefonszorgiradsokkar
kapcsoratos iigyf6rszorgirati
unicsaddst ingyenesen biztositani Er6fizet6 r6sz6re. Ebbe
bereartozik a v.gpontokon Szorgirtat6
ilt:l biztositott, eszkcizcik berendez6sek insallilisa,
iavitisa, karbananisa, a szolgdlatis
fogadisdra val6 alkarmassi t6tere de nem artozik
bere az Er6fizet6i v6grontokon iizemer6
alh6l6zatok 6s szimit6g€pek iizemeltet6se, iavirjsa.
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Szolg6ltat6s megkezd6s6nek illewe a csatlakozes telePit6s6nek hateridere (AszF 4'

8.

pont)
8.1.

szolgiltato

a szolgiltatis

ig6nybev6tel6hez sziikseges berendez6seket

ielen

szerz5d6s

megkot6s6t6l szimirott harminc(30) napon beliil az El5fizet6 dltal megjelolt l6tesit6si helyeken
iizembe helyezi 6s a szolgiltatis nyriltisit megkezdi.

A teleoit€st k6vet6en Felek itadis-dw6teli jegyz6kcinyvet k6szitenek. Felek k6pviselet6ben ielen
m6r6si
l6vc5 szem6lyek a iegyz5kcinyvben rogzitik a szolgiltatis min6s6g6re vonatkoz6
illewe El6fizet6 k6pvisel6le iweszi a m(szaki kialakitist (kibelez6s 6s itadisi
eredm€nyeket

feliilet).AjegyzcikcinyvetaFelekr6sz6r5ljelenl6v6szem6lyekhitelesitikaliirisukkal'Felek
6s
kiielentik, hogy a iegyz6konyv felv6tel6hez nem sziiks6ges aliirisra iogosult szem6ly ielenl6te
alairisa. Az itadis-iw6tel lebonyolirisit Felek meghatalmazottaik r6szv6tel6vel bonyolitiik
feltfintetett id6pontt6l jogosult a szolgiltatis szimlizisira'
Szolgiltat6 a

le.

iegyz6kiinyvben

8.3.

Ate|eoitettberendez6sekaszolgi|tatisnyri|tisinakid6tartamaa|attaSzo|gi|tat6tu|ajdoniban
maradnak.

Rendelkez6sre
9.t.

illis,

min6s6gi garanciik, hibabeielentds (ASZF

Il

pont)

miikod6k6pes
Szolgiltat6 szavatolia, hogy valamennyi iltala ny[ltott szolgiltaris

a

telepit6s

napiit6|.5zolgi|tat6aszo|gd|tarisokmfikcjd6s6regg'8%-osid6benirende|kez6sredllistvi||al6s
internet ir6nyban 100%'
garanrilja, hogy az szerz6dott sivsz6less6gek bels6 adathilozat 6s belfdldi
nemzetk6zi internet irdnyban 100%'ban, mindenkor elcilizet6 rendelkez6s6re
9.2.

Szolgiltat6 kijteles minden esszerii er6{eszit6st megtenni

ill'

a szolgiltatis hat6konysiginak

6s

folyamatoss6ginak biztosirisa 6rdek€ben'
9.1.

vagy eg6szben nem 6rhet6 el
Amennyiben a szolgiltatis a villalt mtszaki Param6terekkel r6szben

kiiel6lt timotatisi
az El6fizet6 szimira, akkor az El6fizetcinek ezt leleznie kell a Szolgiltat6
annak hibajegyen r6gzitett
kozpontja, illewe kapcsolattart6ia fel6' A szolgiltatis kies6se
beie|ent6s6t6|tekinthet6igazo|tnak.AhibabeielentGsar<igzitettte|efonszlmokvalame|yik6n'e.
hibit hibajegyen r6gzit' melynek
mailben vagy faxon tehet6 meg. Szolgiltat6 minden beielentett
visszakiildi'
azonosit6 szimit 6s a beielent6s param6tereit El6fizet6nek
9.4.

Aszolgiltatismarad6kta|anu|tort6n6visszai||irisir6|aSzo|gi|tat6k6te|esazE|6fizet6kiie|iilt
kaPcso|aftart6inakegyik6t6rtesiteni.Aszo|gi|tatlsezen6neslt6sseltekinthet6visszai||itotbak.

9.5.

esem6nyek
Rendelkez6sre illisba nem szimftanak bele az alibbiak

Loldal
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El6re iitemezett rendszerkarbantarcis, mery pontos id6pontjir6r 6s a virhat6 kies6s
id6tarramir6l szortirtat6 regalibb 3 nappar meger6z6reg hivataros 6nesir€st kiirdcitt. Az
6nesit6s megk0ld6se e-mailen 6s a honlapon t6rt6n6 kdzz6t6tellel rort6nik. (ASZF
ll l4). szolgirtat6 kizdr6rag a sajdt rendszer€n v6tez karbantarrisg Erdfizet6i ordaron
karbantanisi szolgiltarist nem v6gez.

o A

vismajor esem6nyek irtal okozott iizemsziinetek mint perdiur

a

term6szeti

katasztr6fAk, szjnd€kos va$/
tondatlan rongdlds, lopis illewe bfincselekm6nyek.

o

S0l)ros energia elldrisi zavarok melyeket az elektromos
szolgiltat6 hibija vagy el6re

otemezett karbantart.isi munkii okoznak.
llyen esetekben a szorgirtat6 kciteres az
iizemsziinet t€ny6t €s annak kivirt6 okit jegz6k<inyvezni,
melynek egy p6ldinyit erjuttatja Er6fizet6hoz.
szorgirtat6 tovibbd kciteres minden t6re ervdrhat6t

me$enni a szolgdltaris mihamarabbi ijraindiris{nak
6rdek6ben.
9.6.

Amennyiben a hiba erhdrftisa heryszini szem6ryes
kcizremukcid6st kivdn, szorgirtat6 kciteres a hiba
elhiritisit 4 6rin beriir megkezdeni a hibit g 6rdn
beriir erhiritani.

A hibaerhirir,s

megkezd€se

rivoli hozzif6r.sser is tcirt6nhet, ebben az esetben
a megkezd6s hatdrideje szint6n 4 orin beriiri.
El6fizet6 tudomisur veszi, hogy a hibaerhdrir.is
ridi6s hir6zati eremek eset6n €lszakai 6rikban

9.7.

illewe rossz id6jirds eset6n munkav6delmi
szempontok miaft nem lehetseges.
hibabejerenr6sser 6s kezer6sser kapcsoratos

A

egy6b renderkez6seket az AsZF

tartalmazza.

t0.
t0.r.

,.

pontja

Szoltiltatis sziineteltet6se, korti.tozesa
A Szorgirat6 az er6fizet6i szorgirtarist az Er6fizet6
er6zetes vagy es/idejg 6ftesft6se merett

aldbbi esetekben korldtozhatja, vagy cs<ikkentheti
annak min6s6gi vatT mis
iettemz6ic

l0'l'l'

Amennyiben Er6fizet6 akadilyozza vagr
vesz6ryezteti

rendeltet6sszer( m(kod6s6g igy kiilcin<isen,
ha:

r

Az El6fizet6 az el5fizet6i hozzif6r6si ponthoz
renderkez6 v6gberendez6st

vaty nem

a

az

Szorgirato h{r6zaainak

megfelel6s6g andsiwinnyal nem

megferer6 interf6sszer renderkez6

v6gberendez6st csatlakozratotc

r

Az Er5fizet6 a szdm'ra nyrijtott szorgiratdst

ferhasznirva k6retren reveret kiird.

K€retlen lev6lnek min6siilnek azok az elektronikus
iizenetek amelyek

i.

kereskedelmi vagy egy6b informici6t
aralmaznak 6s a cimzettek nem k6n6k
kifejezetten, hogy ezen e_mail-eket megkapjik

9.oldal
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olyan t6metesen kiildott, nagy mennyis6g0 e-mail, amelyeknek tartalma
egymissal nagym6n6kben azonos 6s a cimzettek nem k6n€k kifelezetten' hogy
ezen e-mail-eket metkaPiik.

iii. az

olyan e-mail'eket' amelyek tcibb mint 50 cimzettet tartalmaznak

a

,,cimzettek" listiban (To, Cc, Bcc)
illewe nagy
A Szolgdltat6 az ilyen k6retlen kereskedelmi vagy k6reden tcimeges e-mail'ek
rendszereinek v6delme
mennyis6gU levelek iw6tel6t illewe tovdbbitisit a hil6zacinak 6s
6rdek€ben szofweres €s/vagy hardveres eszkcjziik segits6g6vel megtagadhatja'

Szolg6ltat6 fenti

korlitozist abban az esetben

alkalmazza amennyiben El5lizet6 a

az iltala kiildijtt
Szolgilut6 iltal biztositott v6dett lP cim oPci6t vilasztotta tehit
tovibbitisra'
elektronikus levelek a Szolgiltat6 SMTP szerver6n keresztiil keriilnek
elektronikus levelet
Az El6fizet6 a szimira ny0jtott szolgiltatist felhasznilva olyan

.

kiild, amely:

i. felad6iinak e-mail cim6t szind6kosan hamisan adiik meg vagy elfedik'
ii. virussal fen6zott csatolt dllominyt tartalmaz'
iii. amelv csatolt illominyk6nt olyan v6grehajt6d6 illominyt tartalmaz' amely
tev6kenys6get felt ki
cimzett(ek) vagy a Szolg6ltat6 6rdekeivel ellent6tes

a

6s

is v6Sbemehet'
ezen tev6kenys6g a cimzett i6hiszem( akarata ellen6re

iv.

m6ltosigra n6zve s6nc!'
amely tartalma a rirsadalmi 6rt6kekre 6s az emberi

llyen p6ldiul a felrevezet6, trigir' szexuilis' er6szakos tartalm!'

a

ellent6tet szilo etiirv6nyellenes cselekedere felbuit6 illewe Yallisi' Politikai
ma|L

.

adatszenr6sre'
Az El6fizet6 a szimira nyrijtott szolgilatist felhasznilva iogosuladan
tdrt6n6 behatol6sre tesz
adatkiild6sre vagy mis szimit6g6pes rendszerekbe

kis6rletet illewe hajt v6gre, k0ltin6sen:
i- az internethasznilok szem6lyi szimitog6p6n vagl szerver6n

tirolt'

illewe

internetez6skijzbenhaszni|tnemnyi|vinosvag/iiz|edtitkotk6pez6adatok,
vagy az erre irinyul6
illomdnvok enged6ly n6lkiili megtekint6se' megszerz6se
kis€rlet,

ii. az internethaszndlok szemeryi

szimitog6p6n vagy szerver6n

illominyok enged6ly n6lkiili megviltoztatisa vagr

l0.oldal
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az internethaszndl6k szem6lyi szimit6g6p6re vagy szerver6re olyan adatok
illominyok enged6ly n6lkiili feltolt6se vagy ennek kis€rlete, amely az El6fizet6t
kompromitt'ilhatia, illewe a szimitog6p m(kod6s6t hdrinyosan befolydsolhatja,

iv.

misok tulajdonit k6pez6 szimit6g€pek 6s azok er6forrisainak engedEly n6lkiili
felhasznildsa sajit c€lra.

Az El6fizet6 a szimira nyijtott szolgiltatist felhasznilva Szoltiltat6 szerver€n olyan
adatokat, informdci6kat

i.
ii.

vagy

tovibbit, amely:

a tirsadalmi 6n6kekre 6s az emberi m6lt6sdgra n6zve s6n6. llyen p6ldiul
f6lrevezet6,

iii.
iv.

tirol

jogosulatlanul megszerzetg illewe szerz6i jogokat
s€n

trigir,

a

szexudlis, er6szakos tartalmU, a tdrv6nyellenes cselekedetre

felbujt6 illewe vallisi, politikai ellent6tet szit6 tartalom,
az Alkotminyba vagy a harilyos tdrv€nyekbe, jogszabilyokba
iitkrjzner,
az El6fizet6 dltal kinilt term6k tulajdonsigair6l vagy szolgiltaris
tartatmir6l,
illewe ezek drdr6l birkit f€lrevezethetnek.

Amennyiben az El6fizet6 az el6fizet5i szolgiltatist
a Szoltiltat6 hozzdjirulisa n6lkiil
harmadik szem6ly r€sz6re tovibb6n6kesiti vagy
azt a hil6zati szerz6d€sekr6l sz6l6

korminyrendelet szerinti hil6zati szolgiltatis c€ljira haszndlia.
I

t.

It.t.

A szerz6d6s id6tartarna, felmond6s, reklamici6
Felek jelen szerz6d6st hatirozott id6re: a szerz6d6s
hadryba r6p6set6r szimitott 24

h6napos

id6tarhmra kdtik.
I t.2.

A szerz6d6s harilyba l€p6se a mindk€t f6l iltali ildirisit
k6,vet6 5. nap.

I t.3.

Jelen szerz6d6s

I t.4.

A

all.l.

pontban megharirozott id6tartam letelt6vel megszlnik.

szerz6d€s harirozott id6tartamdra tekintetter

a

szerz6d6s rendes fermond'ssar nem

sz(ntethet5 meg.
I t.5.

Birmely f6l jogosult a szerz6d6st rendkiviiri fermondissar
fermondani, ha a misik f6r
szerz6d6sszeg6st kovet el, 6s azt
- amennyiben oryosolhat6 _ irisbeli

sriryos

megint6st k6vet6en, az

abban megel6lt haririd6n beliil sem orvosolja.
| 1.6.

Stilyos szerz6d6sszeg6s eset6n

a felek felmondisi id6t k6tnek ki, figyelemmel arra, hog/
a

szolgdltatis megsz'n6se az int6zm6nyekn6r azok
tev€kenys6g6nek elehetetrenair6s6t eredm€nyezi.
A felmondisi id6 m6n6ke: 30 nap.

|.7.

Srilyos szerz6d6sszeg6snek min6siil a Szolgiltato
r€sz€r6l:

a)

ha a szolgiltatist az

el6irt haririd6ben teljesk6r6en nem kezdi
I Loldal
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ha egy napciri h6napon beliil legalibb 3 alkalommal k6sedelmi k<itb6r fizet6s6re
lenne kcitelezhet6,

c) ha birmely hibit 24 6rin tril nem javit ki'
d) ha a szimhordozist nem biztositia telies kor(en'
e) ha az ajinlatban megharirozott rendelkez6sre illisi

m6rt6ket nem teliesiti

a

Szolgiltat6,

f)haazadottszolgiltat'israirinyadomin6s6giparam6tereketegyebekbennemteliesiti
a szolgiltat6'

g) ha titoktan'isi kiitelezetts6g6t megszegi'
h) ha Szolgiltat6ban ktjzvetetten vagy kozvedeniil 25%-ot meghalad6 tulaidoni
nem
r6szedesest szerez valamely olyan ioti szem6ly vagy iogi szem6lyis6Sgel
(l) bekezd6s k)
rendelkez6 gazdasigi tirsasig, amely nem felel meg a Kbt' 56'$
pontiiban meghatirozott (elt6teleknek'

tt.8.

Silyos szerz6d6sszeg6snek mincis0l az El5fizet6 r6sz6r6l:
a) ha a teljesit6sigazolis kibocsitisit alapos ok n6lk0l me$aSadja'

b) ha titoktardsi kotelezetts6g6t megszegi'
c) a szolgiltarisi diiat - irlsbeli 30 napos fizet6si hatiirid6t

biztosit6 megintest

kijvet6en - sem fizeti meg'
I

t.9.

f6l fig;lelm6t megfelel6'
A srilyos szerz5d6sszeg6s eset6n a s6relmet szenvedett f6l k6teles a misik

de|ega|ibbSnaposhatirid6ve|aszerz6d6sszeri,te|jesit6srefe|hivni.Nemk6te|eserrea
vagr a szer:6d6sszeg6s nem
s6relmet szenvedea f6l, ha a szeru6d6sszeg6s ism6tl<id6 iellegfi'
orvosolhat6.

.t0. El6fizet6 a megkirtiitt szerz6d6s vonatkodsiban kzir6lag k6z6s
szerz6d6sm6dosirist fogad el a

Kbr

me8etyez6ses

nem
303 $ alapiiin' egyoldali szerz6d6sm6dositis kik6t6se

lehets6ges.

t2.
12.1.

Vis maior

Szo|g6|tat6nemfele|aze|hirithatat|ank0|s6okmiattbek6vetkez6szerz6d6sszeg6s6rt(Vis
litott 6s nem befolyisolhat6 olyan
maior). Vis maior-nak min6s0lnek a felek ilal el6re nem
a megfelel6 tellesitesben' k0l6nosen:
koriilm6nyek, amelyek megakadilyozzik a szolgiltatot

.

tiiz, irviz, belviz, foldreng6s' jirviny, hurrikin' tornid6' villimcsapis:

.hadiizeneftelvaryhad0zenetn€lkiilfolfatotthibor6'zendiil6s'Polt{rizavaG{s'invizi6'
robbantis;
fegyveres konfl iktus, terrorista- vaty szabotizscselekm6nyek
l2.oldal

ArcE
! |
rerecom
'
13.
13l

AC

E

Telecom Teleko mmun rkioos es informatrkrr Szolgiltaro Kft.

orn: 1039 Budapest. Arpid u. 2llb.
fax: +36 I 240 55l5

t.l.: +36 I 417 0590

e-rn.rlr officc@acetelecom.hu
!atrD:

www.a(eleleaom,hu

sztriikok, munkiskizirisok, kiv6ve amelyekben

a szolgiltat6 alkalmazottai nem vesznek r6szt.

Zar6 rendelkez6sek
Felek kiielentik, hogy tev6kenys6giik sorin a tudomisukra

jutott iizleti titkot meg5rzik. Uzleti

titokk6nt definiilnak minden olyan adatoc mely a szerz6d6s keretein bel1l a misik f61el
kapcsolatban tudomisukra jut. Kiv6tert k6peznek ezar6r azon adatok, ameryek
a Kbt. vagy mis
jogszabilyok szerint nyilvinos adatnak min6siilnek, illewe
amelyet jogszabily vagy egy6b
dokumenrum az iizled tirok kor€b5l kizir.

132. A titoktarrisi kdterezet*6g megszeg6s6b6r ered6 kir6n az ez€n

ferer6s

f€r kin6rit6sr

k6telezetts6ggel tanozik.

ll3

Felek titoktanisi k6terezetts6te kiterjed

a

munkavi|ar6kra, ilewe varamennyi porgiri jogi

szerz6d6s alapjdn munkav6gz6sre irdnyul6 jogviszony, vagy
mis jotviszony alapjin
kapcsolatban r6v6 egy6b szem6ryekre is. Ezen szem6ryek

magatarcisi6n

l3

4

l3

5

f6llel

titoktarrisr

kotelezetts6t viszonylatiban az 6rinten f6l, mint sajit magatartisd6rt
felel.
Felek jognyilatkozataikat kizdrolag irisban, az dw6tel
hely6t 6s idej6t azonosirhat6 m6don tehetik
meg €rv6nyesen. A felek fentieken 6nik az elektronikus
levelez6s (e_mail) formijit is.

A Felek meteg)'eznek abban, hogy

a vitis k6rd6st megkis6rlik peren kiviili b6k6s iton rendezni,
6s
csak ennek eredm.nyterens6ge eset6n fordurnak bir6sighoz.
Amennyiben az egyeztet.s nem
vezet eredm6nyre' rigy jelen szerz6d6sb6l ered5 jogvitijuk
tekintet6ben kikcitjk - hatiskcincrl

fiigg6en

136

a

a

-

a

Vici Virosi Bir6sig/pest Megyei Bir6sdg kizir6lagos i et6kess6g6t.

Amennyiben Szolgiltat6

a Ptk. szerinti iltaldnos szerz6d6ses felt6telnek min6siil6 szerz6d6ses

felt6teleket (pl.: i.izletszabilyzat, stb.) alkalmaz, a szerz6d6s-tervezetnek
kifeiezetten artalmaznia
kell, hogy Szolgittat6 dltaldnos szerz6d6si felt6telei csak
a Felek

k6z6a l6trei6a szerz6d6sben

nem szabilyozott k6rd6sekben irdnyad6ak.

t3T

Amennyiben a szerz6d6s birmery renderkez6se k6gens jogszabiryar,
vagy a megk6t6s6hez vezet6

eljires birmery dokumentumivar etent6tes renne, akkor jots6rt6
a
szerz6d6ses renderkez6s
helyen a megs6nen jogszabilyi, ill. eljinisi okirati rendelkez6s
az alkalmazand6, minden toyibbi
jogcselekm6ny

11.8.

l39

-

igy kiiloncjsen a szerz6d6s m6dosit6sa _ n6lkiit.

A szerz6d6s mell6klet6t k6pezi a k<izbeszerz6si elriris
iratanfa&.

Szolgiltat6 adaw6dermi er6irisai €s nyiratkozata az

Aszr 3. sz

mel6kret6ben arirhat6 meg

16szletesen.

l3l0

Felek kijelentik, hogy hozzdjdrurnak nevi.ik m{sik
megjel<il6s6hez elektronikus 6s nyomtaton feliileteiken.
l3.oldal
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l.szimri mell6klec
Int6zm6nyek iltal igenybevett szorgirtarisok r6szretez6se, int6zm6nyenk6nti 6s osszesitett
havidijak

Internet

Telefon

Internet

szolgdltatis

szolgiltads

havidij

20/20 Mbps

r50

0

Okmdnyrroda

l0/ l0 Mbps

Gazdasigr Hivatal Kcizpont

l0/

Int6zm6n), neye

Poltirmesteri Hivatal

Telefon havidij

Osszesen

63 900 Ft

78 750 Fr

142 550 Ft

0

0Ft

95 200 Ft

95 200 Ft

t9

l6 000 Ft

9 975 Ft

2> 7/5

4

6 500 Fr

2

100 Ft

8 600 Ft

0

2

urt

| 050 Ft

| 050 Ft

l0i I Mbps

0

5 500 Ft

0Ft

6 500 Ft

6

6 500 Fr

3

150 Ft

9 650 Fr

7

6 500 Ft

J O/) rt

l0

175 Ft

7

5 500 Ft

J O/) rt

I

t0

Ft

5 500 Fr

4 200 Fr

l0 700 Ft

3

6 500 Ft

| 575 Ft

8 075 Ft

5 500 Ft

2 100 Ft

8 600 Ft

3 800 Ft

525 Ft

4 325 Ft

Polgirmesteri Hivatal lppBX

|

Gazdasigi Hivatal teleohelv

;:-_i:-l:v.au45d5.

nrvdkrl

,

Anyakcinyvi

- tsk.
Arpid Fejedelem Alt.
Fctldvdr), Kiroly AtL lsk.

Mbps

Radnoti Miklos Alc. lsk.

| Mbps
l0/ | Mbps
t Ol t Vup,
l0/ | Mbps
l0/ | Mbps

Bart6k Bela Zeneiskola

l0/

Juhisz G/uta

Alt.tsk.

Pet6fi Sindor Alt. lsk.

Drofa utcai ovoda
Ujhegyi rjti 6voda
Sirdly utcai ovoda

Deikviri fciriti 6voda
E<iwcis utcai

6voda

Hirsfa utcai 6voda
Csinyi kcirdti ovoda

N)rir utcai ovoda
Vim utcai 6voda

l0/

I

|

Mbps

I Mbps/Sl2
I Mbps/Sl2
I Mbps/Sl2
I Mbps/Sl2
I Mbps/S l2
I Mbps/S l2
I Mbps/S 12

2

3 800 Ft

r050Ft

2

3 800 Fr

2

3 800 Fr

| 050 Ft
I 050 Ft

4 850 Ft

2

3800ft
3800ft

1050ft

4 850 Ft

r0s0ft

4850ft
4 850 Ft

3800ft

| 050 Ft
| 050 Fr

4 850 Ft

2

3 800 Fr

t050ft

4 850 Ft

2

3 800 Fr

| 050 Ft

4 850 Ft

3 800 Ft

525 Ft

4 325 Ft

z

3 800 Ft

ll"lbps/S12

Kertesz utcai 6voda

I Mbps/S | 2
I Mbps/Sl2

Kcilcsey utcai ovoda

I Mbps/Sl2

I

tl

SUMMA hayidii

+eso

rt

4 850 Ft

389 650 Ft

A riblizatban fertiinteretr hayidijak nert6 6sszet€k,
itewe ezeken feriir rizetend6
alapjin, a szerz6d6s 4.j. pontjdban fogtatr percdijak
szerint.

l5.oldal

a

foryarmi dij fogyasztis

