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Mely l6trejott egyr6szr6l az

C6gn6v:

Sz5khely:

Szimlizisi n6v:

Sz6mlizisi cim;

Levelez6si n€v:

Levelez6si cim:

Telefon/Fax:

Ad6szim:

Azonosito;

Bankszimlaszim:

K6pviseli, beosztisa;

P6nzi.igyi kapcsolattan6:

Technikai kapcsolattan6:

tovibbiakban, mint El6fizet6, misr€szr6l az

N€v:

K6pviseli:

Sz6khely:

LeYelez€si cim:

Telefon/Fax:

Ad6szim:

C6gjegyz6k szim:

Bankszimlaszim:

Hibabejelent6s:

M6szaki iigyelec

Honlap cime:

U$f6lszoltilac

ASZF et6rhet6s€ge;

Biilcs6d6k 6s Fogyat6kosok Int6zm6nye

2600 Vic, Kolcsey u. 4.

Bcilcs6d6k 6s Fogyat6kosok Int6zm6nye

2600 Vic, Kolcsey u. 4.

Bcilcs6d6k 6s Fogyat6kosok Int6zm6nye

2500 Vic, Kcilcsey u. 4.

Telefon: +36 27 504 105 Fax: +36 27 504 | 05

t5566843-2- t3

PIR sz : 56684 |

I t742094- | s566843

Gyimesi lldik6 (lgazgat6)

Gyurcsokn6 Kardos Katalin; +36 30 632-0938; bolcsodek.es.fogyrOinvitet.hu

Gyurcsokn€ Kardos Katalin; +36 30 632-0938; bolcsodek.es.fot/(Oinviter.nu

ACE Telecom Telekommunikici6s 6s Informatikai Szolgitra6 Kfr
Farmosi Attila €s Varga Gibor iigyvezet6k

f039 Budapest, Arpid u.2t lb.

1039 Budapest, Arpid u. 2tlb.
+36 | 437-0590 / +36 I 240-55 t5

122s5726-2-41

0 t-09-569352

t0 t02 t03-3 t2348044000000 |

+36 | 437-0595; ooerator@acetelecom.hu

tov{bbiakban, mint Szolgiltat6, egyiittesen Felek kcizott az al{bbi felt6telek mellett
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t. Szerz6d6s tirgya

A szerz6d€s rirgya a Szolgiltat6 El6fizet6 szimira a 2. pontban 6s az alibbiak szerint r6szletezett 64.20. l8

KSH besorolisi szimf Internet szolgiltatis, 64.20.11 KSH besorolisi szimrl VolP telefon szolgiltatis

biztositisa a kozbeszerz6si eljirist megindit6 felhivisban, tovibbi a dokumencici6ban, 6s a mindenkor

hadlyos jogszabilyokban, el6ir{sokban megharirozott felt6telek mellett

t.r. Telefonszolgiltaris

Polgirmesteri Hivatal; 13 db anal6g-, I db l5DN30 telefonvonallal (iisszesen 150 v6gpont)

egyen6n6k|Pte|efonszo|giltatis.(amegadottmennyis6gekt6|+|5%e|t6r6s|ehet568es)

Egy6b telephelyek 6s int6zm6nyek 70 db anal6g-, 19 db lsDNz telefonvonallal (osszesen 274

v6gpont) egyen6n6kt lP telefonszolgiltatisa (a megadott mennyis€gekt6l +15% elt6r€s

lehets6ges)

Havi teljes mennyis6gek (telefonbesz6lget6s): helyi besz6lget6s 7000 perc/h6; belfiildi besz6lget6s

4000perc/h6;mobi|iriny!besz€|get6s3000perc/h6(ameSadottmennyis6gekt6|.50%e|t6r€s

lehets6ges).

t.2. Telefonkcizpont (lP), valamint 6 db diSitilis 6s | | 3 db anal6g telefonk6sziil6k biztositisa a mgszaki

soecifikici6 szerinc b6rleti konstrukci6ban a Polgirmesteri Hivatal telePhely6re'

t.3. Internetcsatlakozis(szolgiltatis)

A Polgirmesteri Hivatal szimira I db 2ol20 Mbps sivsz6less6g0 b6relt vonali, redundins

kaocsolat biztosicisa.

A tovibbi telephelyek 6s int6zm6nyek szamira:7 db 10/10 Mbps, 13 db l0/l Mbps' 2l db

I Mbps/S | 2 kbps, 2 db 2 Mbps/5 l2 kbps garantilt s{vsz6less6gii internet csatlakozds biztositisa.

Szolgeltat6 eltal ny0itott szolgaltatisok

Internet hozzif616si szolgiltatis2.1.

Internet hozzlf6r6si szolgiltatis#

@tas1
20/20 Mbos b€relt vonali redunderns kapcsolat brztosrusa

--l6ilI MEDS stitnmetrikus internet kaPcsolat

iOTMbps imernet kaPcsolat

--iFiSFs/5Tf T6iilntemel kaPcsolat

----iMbiJBT2TEiiinternet bPcsolat
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3.r.

#Egyes int6zm6nyekn6l viltoz6 <isszet6telben A hozzif6r6sek int6zm6nyenk6nti felsorolisa

szerz6d6s l.szimri mell6klet.

VolP telefonszolgiltaris

Szerz6d€s ellen6rt6k6nek meg{izet€se:

A szolgiltarisi dijat (ide 6nve a b€rletjowiszony alapjin fizetend6 6sszegeket is), az ipzolt
szerz6d6sszer( teljesit6st kcivet6en havonta, ut6lag, a felhasznitisi hely szerinti v6telez6
int6zm6ny vagy gazdasigi cirsasdg (ferhasznir6) egyenriti ki a Kb. | 30. g ( r)-(6) bekezd6se szerint
itutalissal, forintban (HUF).

El5fizet5k a kifizet6s sordn az ad6zis rendj6r6l sz6l6 2003. €vi XCll. torv6ny 36/4. $_ban
toSlaltakat teljes korben alkalmazza

A szolgiltat6 iltal megajdnrott dij tartarmaz varamennyi, a szorgIrtarissar kapcsoratos kcirts6get,
drjal iry tovibbi fizet6si ig6nnyel a Szolgiltat6 a k6sedelmi kamaton kiviil nem 6lher.
K6sedelmes fizet6s eset€rn a ftk. 30l/A.$ szerinti k6sedelmi kamat fizetend<i.

Szolgiltat6 6ltal nyiirott szolgaltatisok havidiiai, e8y€b fizet6i felt6telek
El6fizet6 a szolgiltarisok r€tesit6s66rt €s ig6nybev6ter66n az aribbi tibrrizatban fogrart havidijakat
fizeti met a Szolgdkato szimlija alapjdn.

Internet hozzif6r6si szoltdltaris

szerz6d6s l.szimi mell€klet.

Vezet6kes VolP telefonszolgiltatis diiai*

3.4.

1.

4. t.

szerz6d6s l.szimi mell6klet.

stoIFiEaF- eg:eliEh6-
20/20nbpffi

63 900 Fr +Ah

--T6-T00Jt-;ffi-
--zTooETe--
---;-000E-+ffi-
-_--]Tbdtr+e--

l0/l0Mbps@
H rv/ | t'tDps lnGrnet kaDcsolat

2Mbps/s | 2kbpi internet kapcsoEi-
I Mbps/5t 2kbFi inGrnei kapEdi-

ESyes
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Szolgdlatis mennyis6g* fuisegdr h

hagyominyos telefon megajinlisa

eset6n: 83 db anal6g, 19 db |SDN2, I

db lSDN30 vonal

vogy

lP telefon eset6n: 424 v6Spont

megajdnlisa eset6n: 83 db

anal6g, 19 db |SDN2, I db

lSDN30 vonal

vogl

lP telefon eset6n: 424

vatpont

525 Fr +Afa

Helyi hivdsok

(cs0csid6ben 6s csricsid5n kiviil)
7000 perc/h6* 2,60 Ft +Afa

Belfoldi hivisok

(csicsid6ben 6s csricsid6n kiviil)
4000 perc/h6* 3,00 Ft +Afa

Mobil hil6zat fel€ irinyul6 hivisok

(csicsid6ben 6s csucsid6n kiviil)
3000 perc/h6* | 6,00 Ft +Afa

Az

l.szimri mell€klet.

4.4. Telefonszolgiltarishoz kapcsol6d6 telefonkiizpont 6s k€sziil6kek b6rleti diia *

Vezet6kes VolP telefonszolgiltaris Nemzetk6zi percdiiai*

95 200 Ft +Afa95 200 Ft +Afa

| .szimri mell6kleu

Vezet6kes VolP telefonszolgiltatis
- Percdiiak (nett6)

(csricsid6ben 6s csricsid6n klviil)

Ne#tk6=i l-d-fi6*- 6,5 Ft +Ah

Nemze*ozi 2. diiz6na

Nemzetkozi 3. diiz6na

Nemzetk6zi 4. diiz6na

Nemzetkiizi 5. diiz6na

| 0;50 Fr +Ah
_____ 

Is,2OE+dfa

32,40 Ft +Ah

4980 Ft +Afa
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Nemzetkcizi 6. dijz6na 74,70 F. +Ala

Nemzetkcjzi 7. d4z6na 124,50 Ft +Afa

r\emzetKozt 6. d zona 170,20 Ft +Afa

Nemzetk6zi 9. dijz6na 1580,00 Ft +Afa

Fenti <isszegek nett6 €n6kek az AFA a mindenkor 6rv6nyes AFA tcirv6nyet szerint keriil sz6ml6zdsra.

4.7.

4.9.

4. t0.

A szerz6d6s t. szimrj mell€klete tartalmazza a szolgiltatisok r6sztetes (r6telenk6nti) bonrisdr
int6zm6nyenk6nt.

A szolgiltatisi dijat (ide 6rtve a b6rletjogviszony alapjin fizetendd cisszegeket is), az igzolt
szerz6desszerii teljesit6sr kcivet5en havonta, ut6rag, a ferhasznirdsi hery szerinti v6terez6
int6zm6ny vagy gazdasigi tirsasdg (felhasznil6) egyenliti ki a Kbt. 130. g (l)_(6) bekezd6se szerint
itutalissal, forintban (HUF).

El6fizet6k a kilizet6s sorin az ad6zis rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. tcirv6ny 36/4. 6-ban
foglaltakat teljes korben alkalmazza.

A Szolgiltat6 iltar megajinrott drj tartarmaz varamennyi, a szorgirtatissar kapcsoratos kcira6get,
drjaL ig/ tovibbi fizedsi it6nnyer a szorgirtat6 a k6sedermi kamaton kiviir nem 6rhet.K6sedermes
fizet6s eset6n a Ptk. 30l/A.$ szerinti k€sedelmi kamat fizerend6.
Az ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. torv€ny 36/4. $_dnak rendelkez6seinek alapjin a
kozbeszerz6sek terjesit6s€hez kapcsor6d6an a kcizbeszeru 6sekr6r sz6r6 tdrv6ny (a tovdbbiakban:
KbL) szerinti nyenes ajinrattev6 - jeren esetben szorgirtat6 - k6z6. metk6t6tt viflarkozisi
szerz6d6sek alapiin r6rt6n6, a havonta nett6 m6don szimitott 200 000 forintot meghalad6
kifizet6snEl El6fizetci szorgirtat6nak a terjesit6s6rt - visszatartisi k6terezetts6t n6rkiir - abban az
esetben fizethet, ha

a) Szolgiltat6 bemutag dtad vagy megkiild a t6nyleges kifizetes id6pontjir6l szimitoft 30
napnet nem regebbi nemlegesnek min6siil6 ad6igazolist, vag/
b) szorgdrtat6 a kifizet6s id6pontjiban szereper a k6ztartozismentes ad6z6i
adatbizisban.

A Szolgiltarishoz kapcsol6d6 egy6b dfjak nincsenek

Szimlapanaszok bejelent6s6nek m6dja a kijel6lt kapcsolatan6kon keresztiil t<irt6nhet irisban.
faxon' vagy e'mair-en' A bejerent6shez minden esetben az at'bbi adatokat kel megadni: n6v,
szimlizisi cim, l6tesit6s helve.

4. .

4.t2.

5.oldal
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5.

4.12.1. Ha az El5fizet6 a bejelent6s6t a dilfizet6si hatirid6 leiirta el6tt ny[jtja be a

Szolgiltat6hoz lgy a belelent6sben €rintett diit€tel vonatkozisiban a diilizet6si hatirid5 a

dipeklamici6 megvizsgilisinak id6tartamival meghosszabbodik.

4.12.2. Ha a Szolgilut6 az el6fizet6i bejelent6snek helyt ad, havi dijfizet6si kiitelezetts6g eset6n

a ktjvetkez6 havi elszimolis alkalm{val, egy6bk6nt a beielent6s elbirillsit6l szimitott harminc

napon beliil a dijkiil6nbozetet az El6fizet6 szimliiin egy iisszegben i6viirja vagy azt az El6fizet6

vilaszrisa szerinr az El6fizet6 iltal irisban vagy elektronikus lev6lben ielzett bankszimllra vagy

magyarorszigi cimre az El6fizet5 r6szere egy <isszegben visszafizeti, amennyiben az el6fizet5nek

nincs a Szolgiltat6val szemben fennil16 leiin diitanozisa.

K6sedelmi kiitb€r

K6sedelmi kcitb6n kijteles fizetni a szolgiltat6, ha olyan okb6l, mely6n felel6s k6sedelembe esik'

ASzolgi|tat6szo|gi|tadsik€sede|embeesik,haahibafe|merii|6s6t6|szimitott46rinbe|ii|nem

szill ki a helyszinre - ilt. tivoli hibajavftis eset6n a hiba kiiavitisit ezen id6n beliil nem kezdi me8',

6s ha a hiba felmeriiles€t6l szimitott 8 6rin beliil a hibit teljes koriien nem hiritla el.

K6sede|emeset6naza|ibbik6sedelmikotb6rtkote|esfizetniaz6rintettE|6fizet6resz.re:

5.2. l. Telefonszolgiltatis eset6n:

a) t6rgyh6t megel6z5 havi teljes' 6rintec int6zm6nyre vonatkoz6 szolgiltarisi dii 5%-

a-l6ralint6zm6nY; tovibbi

b) cirgyh6t meget6z6 havi telies, 6rintett int6zm6nyre vonatkoz6 szolgilacisi di1 7%'

a./6ra./ Polgirmesteri Hivatal eset6ben

5.2.2. Internetszolgiltatis eset6n:

a) egyhavi telies szolgiltatisi dli S%'el 6re I int6zmAny

b) 6s egyhavi telies szoltiltadsi di1 7%-z16ra / Polg{rmesteri Hivatal az

internetszolgiltaris eset6n'

Meghi0sulisi kotb6n koteles fizetni a Szolg6ltat6, ha olyan okb6l' mely6n felel6s a szen6d6s

teljesit6se lehetetleniil, tovibbi ha a szerz5d6st az 6rintett intezm6ny a Szoltilatonak felr6hat6

okb6l rendkiviili felmondissal felmondja. A meghiisulisi k6tben a szerz6des 24 h6napra szimitoa

nett6 6n6k6nek 20%-a.

A ktjtb6r iisszeg6r a El6fizetci k0lijn fizet6si felsz6litissal 6rv6nyesiti, melynek 8 naptiri napon

beliil kell hiinftalanul eleget tennie a Szolgiltat6nak Amennyiben a Szolgiltat6 a k6tb6r

megfizet6s6revonatkozofe|hivisk6zhezv6te|6tk6vet63neponbe|ii|magatartisicil|.mulasztisit

- bizonyit6kokkal alirimaszwa - nem menti ki, akkor a k6vetel6s elismertnek tekintend6'

5.4.
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6.

6.1.

6.4.

Szerz6d6 Felek r6gzitik, ho$/ a kcitb6r megfizet6se nem 6rinti El5fizet6nek azt a jotit, hoty a

kcitb6ren feliili kirit 6rv€nyesitse a Szolgiltat6val szemben.

Az 6rintert El6fizet6 a kcivetel6s6t irisbeli felsz6licis 0tjin 6rv6nyesitheti, melynek a szolgiltato
k<iteles 8 naptiri napon beliir marad€ktaranur ereget tenni. Amennyiben a szorgir."t6 a ferhivis
k6zhezv6tel6t kcivet6 3 napon beriil 6rdemi - indokrissar €s bizonyit6kokkal alitdmasztott -
kiment6st nem tesz, akkor a kcitb€rkoveter6s a Szorgirtat6 r6sz6r6r erismennek tekinthet6 6s

ezzel beszimithat6vi vilik, a Kbt. r30.$ (6) bek. fert€tereinek terjesiir6se eset6n. Er6fizet5
k6vetelheti a fentieken til felmeriil6 kirit. A kin6rit6s 6rv6nyesit6s6re a kcitb6r 6rv6nyesit6s6re
vonatkoz6 szabilyok megfelel6en alkalmazand6ak.

El6fi zet6 iogai 6s kiitelezetts6gei

El6fizet6 loga az Internet szorgirtarisok rendertet6sszerii haszndrata. Az Er6rizet6t 6rint6 €s nem
rendeltetdsszeru haszndratb6r keretkez6 kirok6rt var6 ferer6ss6get a Szorgirtat6 erhdritja magit6r.
Az Internet szolgiltatisok mindenkor a szorgirtar6 turajdondt k6pezik, Er6fizet6 a szorgirtarisokra
vonatkozoan haszndlati joggar renderkezik, mery jogok kizir6ragosak, de nem itruhizhat6k 6s nem
tovibb 6n6kesithetcik.

El6fizet6 koteles a szorgirtat,sokat jogszerfi, t<irv6nyes c6rokra 6s m6dokon hasznirni. Tiros a
szolgiltadst a hatilyos magyar jogszabilyok szerint iizleti vagy matintitkot s6rt6,
buncselekm€nynek min6siilci vagy kiizmegbotrinkoztatisra arkalmas modon hasznilni.
El6fizet6 hozzijirul az Eht 157.$ (2) bekezd6s6ben foglalt adatdllomdnyon kivtili 6sszes adat
kezel6s6hez ilrewe az adarilrominyban szerepr6 adatainak az Ehc-ban meghatdrozott c6rokt6l
elt6r6 felhasznildsdhoz.

Szolgiltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

szolgiltat6 k<itelezetts6ge a megrendert Internet 6s rp terefonszorgiratisokat Er6fizet6 r6sz6re a
2 €s 3 pontban meghatdrozottak szerint, jeren szerz6d6s 6w6nyess6g6nek id6tarama aratt
folyamatosan biztositani.

Szolgdltat6 koteles az Er6fizer6 adatait a hatiryos adaw6dermi er6irisoknak megferer6en kezerni.
szolgilut6 kcitelezetts€ge az Internet 6s rp terefonszorgiracisokkar kapcsoratos iig/6rszorgirati
anicsadist ingyenesen biztositani Er6fizet6 r6sz6re, Ebbe beretanozik a v6gpontokon Szorgirtat6
{ltal biztositott, eszkcizok berendez6sek insallil{sa, javitisa, karbanartjsa, a szolgiltatis
fogadisira var6 arkarmassi r6tere de nem artozik bere az Er6fizet6i v6grontokon 0zemer6
alhil6zatok 6s szimit6t6pek iizemeltetese, iavftisa.

7.1.

7.3.

T.oldal



^-. .\a^a
r?fr,)
b-' Ei" ;;

AC E Telecom Telekomn u n rkicros es Infornatrkar Szolgaltato Kft.

rrm 1039 Budrpest. Arpid u. 2llb
rcl.: +36 I 437 0590 fix:+16 | 240 55l5

c-nr;rrl: offrcc@aceteleconr.hu

weD: www.:raetclecom.hu

8.

pont)

8.t.

Szolgiltatis megkezd6s6nek illetve a csatlakozis telePit6s6nek hatirideie (ASZF 4.

szolgiltat6 a szolgiltaris ig6nybev6tel6hez sziiks6ges berendez6seket jelen szerzcid6s

megkcit6s6t6l szimitott harminc(30) napon beliil az El5fizetci iltal megjelolt l6tesit6si helyeken

iizembe helyezi 6s a szolgiltatis nyijrisit megkezdi

A telepit6st kcivet6en Felek itadis-iw6teli iegyzcikcinyvet k6szitenek. Felek k6pviselet6ben jelen

l6v5 szemdlyek a jegyztikonyvben rcigzitik a szolgiltaris min5s6g6re vonatkozo m6r'isi

eredm6nyeket illewe Elcifizeto k6pvisel6ie itveszi a mfiszaki kialakigist (kibelezes 6s dtadisi

feliilet). A jegyz6konyvet a Felek 16sz6rcil jelen l6vci szem6lyek hitelesitik aliirisukkal, Felek

kijelentik, hogy a jegyzcikcinyv felv6tel6hez nem sziiks6ges aliirisn iogosult szem6ly ielenl6te 6s

aliirisa. Az itadis-iw6tel lebonyolirisit Felek meghatalmazottaik r6szv6tel6vel bonyolitiik le,

Szolgiltat6 a iegyz6kcinyvben feltfintetett id6pontt6l jogosult a szolgiltatis szimlizisira

A telepitett berendez6sek a szolgiltatis nyrijtisinak id6tarama alatt a Szolgiltat6 tulajdoniban

maraonaK.

Rendelkez6sre ill6s, min6s6gi garanciik, hibabeielent6s (ASZF I l Pont)

Szolgiltat6 szavatolja, hoty valamennyi iltala nyijtott szolgiltaris m(kodcik6pes a telepit6s

napjit6|'Szo|gi|tat6aszoIgi|tarisokmfikod6s6re99,8%-osid6benirende|kez6srei||istvi||a|6s

garanrilla,hogyazszerz6diittsdvsz6|ess6gekbe|s5adathil6zat6sbe|f6|diinternetirdnyban|00%,

nemzetkcizi internet irdnyban 100%-ban, mindenkor elofizet6 rendelkez6s6re lll'

Szolgiltat6 kijteles minden 6sszerii ercifeszit6st megtenni a szolgiltatis hat6konys6ginak 6s

folyamatossiginak biztosirisa 6rdek6ben.

Amennyiben a szolg6ltatds a villalt m(szaki Param6terekkel r6szben vagy eg6szben nem 6rhet6 el

tz El6fizet6 szimira, akkor az El6fizet6nek ezt ieleznie kell a Szolgiltat6 kilel6lt timogatisi

kiizpontja, illewe kapcsolattart6ja fel6. A szolgiltatis kies6se annak hibajegyen r6gzitett

bejelent6s6t6|tekinthetciigazoItnak.Ahibabeje|ent6sartigzitettte|efonszimokva|ame|yik6n,e-

mailben vagy faxon tehetci meg. Szolgiltat6 minden beielentett hibit hibajegen r6gzic melynek

azonosito szimit 6s a beielent6s param6tereit El6fizet6nek visszakiildi'

Aszo|giltatdsmarad6kta|anu|tort6n6vissza6||itisir6|aSzo|gi|tat6k6te|esazEl6fizet6kiie|ci|t

kapcso|attart6inakeSyik6t6rtesiteni.Aszo|gd|tatisezen6rtesit6sse|tekinthet6visszailIitottnak.

Rendelkez6sre illisba nem szimitanak bele az alibbiak esem€nyek

8.2.

8.3.

9.

9.t.

9.3.

9.2.

9.4.
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9.6.

r El5re iitemezett rendszerkarbantartis, mely pontos id6pontjir6l 6s a virhat6 kies6s

id6artamir6l Szolgiltat6 regardbb 3 nappar meger6z6reg hivataros €nesit6st kiird<itt. Az
6rtesit6s megkiird6se e-mairen 6s a honrapon tcin6n6 kcizz6t6tefler t6n6nik. (AszF
ll.l4). Szolgiltat6 kizir6lag a sajit rendszer6n v6gez karbantanisc El5fizet6i oldalon
karbantan.isi szolgiltarist nem v6gez.

. A vismajor esem6nyek 6ltal okozott iizemsziinetek, mint p6ldiul a term6szeri
katasztr6f{k. szind6kos vagy gondatlan rongilis, lop6s illewe b0ncselekm6nyek.

o Srilyos energia elldtisi zavarok, melyeket az elektromos szolgiltat6 hibdja vagy el6re
iitemezen karbantanisi munkii okoznak.

llyen esetekben a szorgirtat6 kiiteres az iizemsz0net t6ny6t 6s annak kivirt6 okdt jegyz6kcinyvezni,
melynek egy p6ldinydt erjuttarja Er6fizet6hoz. szorgirtat6 tovdbbd kciteres minden t6re ervirhat6t
megtenni a szolgdltaris mihamarabbi tljrainditisinak 6rdek6ben.

Amennyiben a hiba elhiririsa heryszini szem€ryes kcizremfikod6st kivdn, szorgirtat6 k6teres a hiba
elhiritdsdt 4 6nin ber.ir megkezdeni a hibit g 6rin beriir erhiritani. A hibaerhdritis megkezd€se
rivoli hozzif6r6sser is tort6nhet' ebben az esetben a megkezd.s hadrideje szint6n 4 6rin beriiri.
El6tizet6 tudomisur veszi, hogy a hibaerhiriris ridi6s hir6zari eremek eset.n 6jszakai 6rdkban
illewe rossz id6jirds eset6n munkav6delmi szempontok miatt nem lehetseges.
A hibabejelent6sser 6s kezer6sser kapcsoratos egy6b renderkez6seket az ASZF t. Dontia
ta rtalmazza.

Szolgiltatis szUneteltet6se, korlitozisa
A szoltdltat6 az er6fizet6i szorg'rtatdst az Er6fizet6 er6zetes vagy egridei' 6rtesit6se merett az
alebbi esetekben korldtozhatja, vagy cscjkkentheti annak min6s6gi va&/ mis jellemz6ic
l0.f.f. Amennyiben El6fizetci akadilyon vagy vesz6lyezteti a Szolgiltat6 hil6zatinak
rendeltet6sszerO m0kod6s6t, igy kiilcinosen, ha.

r Az El6fizet6 az el6fizet6i hozzif6r6si

rendelkez6 v6gberendez6st ragy

v6gberendez6st csatlakoztatott

ponthoz megfelel6s6g tantisiwinnyar nem

nem megfelel6 interf6sszel rendelkez6

o Az El6fizet6 a szdmdra nyriitott szolgriltatist felhasznilva k6retren revelet kiild.
K6retlen lev6lnek min6siilnek azok az elektronikus iizenetek amelyerc
i. kereskedelmi vagy egy6b informici6t taralmaznak 6s a cimzecek nem k6rt6k

kifejezetten, hogy ezen e-mail-eket megkapjik

9.7.

t0.

r0. L
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ii. olyan tijmetesen kiildott, nagy mennyis6gfi e'mail, amelyeknek tartalma

egymissal nagym6n6kben azonos 6s a cimzettek nem k6rt6k kifeiezetten, hog/

ezen e-mail-eket megkaPjik.

iii. az olyan e-mail-ekeg amelyek tobb mint 50 cimzettet tartalmaznak a

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

A Szolgiltat6 az ilyen k6retlen kereskedelmi vagy k6retlen tiimeges e-mail-ek illewe nagy

mennyis6gfi|eve|ekiw6te|6ti||ewetovibbirisitahi|6zatinak6srendszereinekv6de|me

6rdek6ben szofweres 6s/vagy hardveres eszkcizcik segits6g6vel megtagadhatja'

Szolgiltat6 fenti korlitozist abban az esetben alkalmazza amennyiben El6fizet6 a

Szolgiltat6 iltal biztositott v6dea lP cim opci6t vilasztotta tehit az iltala kiildott

elektronikus levelek a Szolgiltat6 SMTP szerver6n keresztiil keriilnek tovibbirisra'

o Az El6fizet6 a szimira nyrijtott szolgiltarist felhasznilva olyan elektronikus levelet

kiild, amely:

i. felad6iinak e'mail cim6t szind6kosan hamisan adiik meg vagy elfedik'

ii. virussal fert6zott csatolt illominyt tartalmaz'

iii. amely csatolt illomlnyk6nt olyan v6grehait6d6 illominyt urtalmaz' amely a

cimzett(ek) vagy a Szolgiltat6 6rdekeivel ellent6tes tev6kenys6get feit ki 6s

ezen tev6kenystig a cimzett iohiszem( akarata ellen6re is v6gbemehet'

iv. amely artalma a t'irsadalmi 6n6kekre 6s az emberi m6lt6sigra n6zve s6rt6'

llyen p6ldiul a f6lrevezet6, rigdr, szexuilis' er6szakos taralm!' a

tdrv6nyellenes cselekedere felbuit6 illewe valkisi' politikai ellentatet szito e-

mall.

o Az El6fizet6 a szimira nyriitott szolgrilat{st felhasznilYa iogosulatlan adatszerz'isre'

adatkiild6sre vagy mis szimitog6pes rendszerekbe 6rt6n6 behatolisra tesz

kis6rletet illewe hait v6gre' kiil6n6sen:

i. az internethasznil6k szem6ll szimit6g6p6n vaty szerver6n tirolg illewe

internetez6s kozben hasmilt nem nflvinos vag/ iizleti titkot k6pez6 adatok

illominyok enged6ly n6lkUli megekint6se' megszerz6se vagy az erre irinyul6

kis6rlet.

ii. az internethasznil6k szem6lyi szimft6g6p6n vagt szewer6n tirolt adatok

illominyok enged6ly n6lkiili megviltoztatisa vagr az ere irinyul6 kis6rlet'

l0.oldal
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iii. az internerhasznil6k szem6lyi szimit6g6p6re vagy szerver€re olyan adatok,

illominyok enged6ly n6lk0li feltcilt6se vagy ennek kis€rlete, amely az El6fizet6t

kompromitcilhatja, illewe a szimit6g6p m6kod6s6t hitrinyosan befolyisolhatja,

iv. masok tulajdonit k6pez6 szimit6g6pek 6s azok er6forrisainak enged6ly n€lkiili

felhasznilisa saiit c6lra.

Az El6fizet6 a szimdra ny0jtott szolgdltaeist felhasznilva Szolgilot6 szerver6n olyan
adatokat, informici6kat rirol vaty tovibbit, amely:

i. jogosulatlanul metszerzec, illewe szerz6i jogokat s6n
ii. a rirsadalmi €n6kekre €s az emberi m6lt6sitra n6zve s6rt6. llyen p6lddul a

f6lrevezet6, trigir, szexuilis, er6szakos artalmU, a t6rv6nyellenes cselekedetre
felbujt6 illewe valldsi, politikai ellent6tet szit6 tartalom,

iii. az Alkotminyba va$/ a hatilyos t6rv6nyekbe, jogszabilyokba iitk<jzner,
iv. az El6fizet6 dltal kinilt term6k tulajdonsigair6l vagy szolgiltaris tartalmdr6l,

illewe ezek irir6l birkit f6lrevezethetnek.

Amennyiben az El6fizet6 az el6fizet6i szolgiltarist a Szolgdltat6 hozzijdrulisa n6lkijl
harmadik szem€l), r6sz€re tovibb6n6kesiti vagy azt a hil6zati szerz6d€sekr6l sz6l6
korminyrendelet szerinti hil6zati szolgiltatds c6ljira hasznilja.

A szerz6d6s id6tartama, felmondis, reklamici6
Felek jelen szerz6d6st hasirozott id6re: a szerz6d6s hatiryba r6p6s6t6r szimitott 24 h6naoos
idcitartamra kcitik.

A szerz6d6s hatilyba l6p6se a mindk6t f6l dltali ildir{sit k6vet6 5. nap.

Jelen szerz6d6s a I l. | . pontban meghatirozott id6artam letelt6vel megsz0nik
A szerz5d6s harirozott id6tartamdra tekintettel a szerz6d6s rendes fermondissar nem
szUntetiet6 meg.

Birmely f6l jogosult a szerz6d6st rendkiviiri fermondissar {ermondani, ha a m{sik f6r siryos
szerz6d6sszeg6st kcivet er' 6s azt - amennfben orvosorhat6 - inisberi megintest kdvet6en, az
abban megjelcilt haririd6n belijl sem orvosolja.

S'lyos szerz6d6sszeg6s eset6n a felek felmondisi id6t k6,tnek ki, 
'g/,emmel 

arra, hotl a
szolgiltatis megsz0n6se az int6zm6nyekn6r azok tev6kenys6g€nek etehetetten'r€s6t eredm6nyezi.
A felmondisi id6 m6n6ke: 30 nap.

Silyos szerz6d6sszeg6snek min6siil a Szolgiltat6 r6sz6r6l:

a) ha a szolgiltatist az eldirt harjrid6ben teliesk6r0en nem kezdi me&

I Loldal
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b) ha egy napriri h6napon bel0l legalibb 3 alkalommal k6sedelmi kotb6r fizet6s6re

lenne kotelezhet6,

c) ha b6rmely hibit 24 6rin tril nem javit ki'

d) ha a szimhordozist nem biztositia telies korfien'

e) ha az aiinlatban meghatirozott rendelkez6sre illisi m6n6ket nem teljesid a

Szolgiltat6,

f)haazadottszo|gi|tarisrairinyad6min6s6giparam6tereketegyebekbennemteliesiti

a szolgiltat6,

g) ha titoktartisi k6telezetts6t6t megszegi'

h) ha Szolgiltat6ban kijzvetetten vagy kozvedeniil 25%-ot methalad6 tulajdoni

rAszedes€st szerez valamely olyan iogi szem6ly vagy ioti szem6lyis6tgel nem

rendelkezci gzdasigi tirsasig, amely nem felel meg a Kbt 565 (l) bekezd6s k)

pontiiban meShatirozott felt6teleknek'

11.8. S0lyos szerz6d6sszeg6snek minSsll az El6fizet6 r6sz€rcil:

a) ha a teliesit6sigazol{s kibocsirisit alapos ok n6lkiil megtagadja'

b) ha titoktartisi kcitelezem€g6t megszegi'

c) a szolgittatisi diiat - irisbeli 30 napos fizet6si hatirid6t biztosit6 megint6st

kiivet6en ' sem fizeti meg,

||'9'Asri|yosszerz6d6sszeg6seset6nas6re|metszenvedettf6|kijrc|esam6sikf6|figye|m6tmegfe|e|<i'

de|ega|ibbSnaposharirid6ve|aszerz6d6sszer6te|jesit6srefe|hivni.Nemk6teleserrea

s6relmet szenveden f6l, ha a szerz6d6sszeg6s ism6tl6d6 iellegfi, vagl a szerz&6ssze86s nem

orvosolhat6.

||'|o.E|6fizet5amegk6t6ttszerz6d6svonatkoz6sibankizir6|agk6z6smegegyez6ses
szerz6d6sm6dosirist fogad el a Kbc 303 $ alapiin' egyoldalf szerz6d6sm6dositis kikiit6se nem

lehets6ges.

| 2. Vis maior

r2.r. Szolglltat6 nem felel az elhirithatatlan k0ls6 ok miatt bek6vetkez6 szerz6d6sszeg6s6n (Vis

maior). Vis maior-nak min6siilnek a felek 6lal el6re nem litott 6s nem befoly6solhato olyan

kor0lm6nvek, amelyek megakadilyozzik e szolg6ltat6t a megfelel6 telieslt6sben' kiil6n6sen:

. tlz, irrviz, belviz foldreng6s, jirviny, hurrikin' tornid6' villimcsaPisl

.hadiizenette|vagyhadi.izenetn6|kii|fo|ratotthdbort,zend0|6s,po|girizavargis,invdzi6'

fegyveres konfl iktus, terrorista- vaty szabotizscselekm6nyek robbantis;

l2.oldal
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' sztrijkok, munkiskizirisok, kiv6ve amelyekben a szoltiltat6 alkalmazocg2i nem vesznek r6szt.

t3. Zirrirendelkez6sek

lS l Felek kijelentik, hogy tev6kenys€glk sordn a tudomisukra iurott Uzleti titkot meg6rzik. Uzleti
titokk6nt definiilnak minden olyan adatot, mely a szerz6d6s keretein beliil a m6sik fellel

kapcsolatban tudom6sukra jut. Kiv6telt k6peznek ezal6l azon adatok, amelyek a Kbt. vagy mds
jogszabilyok szerint n/ilvinos adatnak min6siilnek, illewe amelyet jogszabily vagy ety€b
dokumentum az iizleti dtok kor6b5l kizar.

l32 A titoktarrisi k6telezetts6t megszeg6s6b6l ered6 kir6n az ez6n felel6s f6l kin€rit6si
kiitelezetts6ggel tanozik.

lSl Felek titoktarrisi k6terezetts€ge kiterjed a munkaviflar6kra, ifletve varamennyi porgiri jogr

szerz6d6s alapjin munkav6gz6sre irinyul6 jowiszon),, vagy mis jogviszony alapjin a f6llel
kapcsolatban l€v5 egy6b szem€ryekre is. Ezen szem6ryek matatarrisd6rt a trtokrart'si
kcitelezeru6g viszonylariban az 6rintett f6l, mint saj6t magatarrisi6rt felel.

l3 4 Felek jognyilatkozataikat kizir6lag irisban, az iw6tel hety6t 6s idej6t azonosithar6 m6don teheik
meg 6rv6nyesen. A felek fentieken €nik az elektronikus levelezes (e_mail) formijit is.

l3 s A Felek megegyeznek abban, hogy a vitis k6rd6st megkis6rlik peren kiv0lt b6k€s 0ton rendezni, €s
csak ennek eredm6nytelens6ge eset6n fordulnak bir6sdghoz. Amennyiben az egyeztet6s nem
vezet eredm6nyre, rigy jelen szerz6d6sb6l ered6 jogvitijuk tekintet6ben kik6tik - hatiskon6l
fiigg6en - a Vdci Vdrosi Bir6sig/pest Megyei Bir6sdg kizirolagos i et6kess6t6c

136 Amennyiben Szolg6ltat6 a ftk. szerinti dltaldnos szerz6d6ses felt6telnek min6siil6 szerz6d6ses
felt6teleket (pl.: iizleazabdlyzat, stb.) alkalmaz, a szerz6d6s-tervezetnek kifeiezetten ar6lmaznla
kell, hogy Szolgiltat6 iltalinos szerz5d6si felt6telei csak a Felek k6z6tr l6trei6tt szerz6d6sben
nem szabilyozott k6rd6sekben irdnyad6ak.

r3'T Amennyiben a szerz6d6s birmery renderkez6se k6gens jogszabiflyar, vagy a megk6t6s6hez vezet6
eljiris bdrmery dokumentum'var etent6tes renne, akkor a jogs6rt6 szerz6d6ses renderkez6s
helyett a megs6rtett jotszabil/i, ill. elirinisi okirati rendelkezcs az alkalmazand6, minden tovibbi
jogcselekm€ny - igy kiil<jncjsen a szerz6d6s m6dositisa _ n6lkiil.

13.8. A szerz6d6s mell€klet6t k6pezi a kiizbeszerz6si eljir{s iratanyaga.
lJ' szolgiltat6 adaw6dermi er6irisai 6s nyiratkozata az Aszr 3. sz mel6kret6ben ."rirhat6 met

r6szletesen.

13 l0 Felek kijelendk, hogy hozzijirurnak neviik misik f6r r6sz6r6r referenciak6nt t6,rt6n6
megjel6l6s6hez elektronikus 6s nyomtatott feliileteiken.
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13. I l. fuek ldiCcntik hog/ rcnddkeanek arzal a kSpcsstgal 5s mcghaalmadssd, hog/ idefl

s.rz6d6ses kiiteleeasQiiket telicsits6k ez6rt mlnt rkerdukkel mindenben eo/€z6t i&dhrE 6hg

lrdk.l|. El6fEat5 kiidard, ho6r e rzerz6desben foddalot tneSistncrte & Cfoladl."

A szerz5d6s eMhsahetdan mell6tdcdt kAPczi 1 k&beszerz6sl elr{rCs inany.3e.

vrc, zor 2...* :.18.:.......

Iehlommunikici6s rJ hformatihi inl$lrard tft.

5;d^Ya6.

s
Szolgiltt6

Farmosi Attila & Varlr G{bor

1039 Budip6r. A'p{d |l.2|/B I
Eudrp6t t h toto2tot- l $+O'ml
Addr:nr l2:557262,at

l([ Iclecom



! | tetecom

ACE Telecom Telekomnrunikicio! es lnformarikai Szolgakato Kft.
cirn: 1039 Budapest. Arpid u.2llb.
rel.r +36 | 437 0590 fax: +36 | 240 55l5
c-mail: offlce@acereleconr.hu

web: www.acerelecom.hu

A tiblizatban feltiintetett havidijak nett6 cisszege( illetve ezeken feliil fizetend6 a forgalmi drj fogyasztis
alapjin, a szerz6d6s 4.3. pontjiban foglalr percdiiak szerint.

l.szdmrl mell6klet

Int€zm6nyek iltal ig6nybevett szolSilutisok r6szletez6se, int6zm6nyenk6nti 6s ijsszesitett havidiiak

Int6zm6n), neve Internet
szolg6ltatis

Telefon
szolgiltatis

Internet
havidii

Telefon
havidij

6sszesen

Vac Viros Onk.
Bolcs.Fogy.lnt. l0/l Mbps z 6 500 Ft | 050 Ft 7 550 Ft
V.V.O.B.F.l Fogy.Nap.Otth. I Mbps/Sl2 0 3 800 Ft urt 3 800 Ft
v. v.\J.o.r.t Dotcsooe,
Szed6 I Mbps/S 12 0 3 800 Fr 0Ft 3 800 Ftr. r.\.r.D.r.t ootcsooe,

lsi I Mbps/S l2 3 800 Ft u t-E 3 800 Ft
SUMMA hayidii

l8 950 Ft
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