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ACETelecom Telekommunikici6s es Inform.idkar Szokiihato Kft.
cinr: 1039 Budapest, ADid u.2llb.
tel.: +36 I 437 0590 far +16 | 240 55l5
e-nrarl: office@acerelecom.hu

webr www.ace[elecom.hu
EL6FrzFr6r szEM6DEs

Mely l6trejoa egyr6szr6l az

C6gn6v: Boronkay Gytirgy H0szaki Kiiz6piskola, Gimnizium 6s Koll6gium
Sz6khely: 2600 Vdc, N6meth Liszl6 utca 4-6.

Szimlizdsi n6v: Boronkay Gycirgy M0szaki Kciz6piskola Gimnizium 6s Koll6gium
Szimldzisi cim: 2600 Vic, N6meth Liszl6 utca 4_6.

Levelez6si n6u Boronkay Gy6rgy MUszaki Kclz6piskola, Gimnizium 6s Koll6gium
Levelez6si cim: 2600 Vic, N6meth Liszt6 utca 4-6.

Telefon/Fax +362731707t t +36273 t5093

Ad6szim: IS39SS77-Z-13

Bankszimlaszim: | ll742094-IS39SS77

K6pviseli, beosztdsa: Fibiin Gibor igazgat6

P6nz0gri kapcsolattart6: Liebhardtn6 Lestyin N6ra ita4ar6 helyettes
Technikai kapcsolanan6: Dian Jinos igazgat6 helyettes

tovibbiakban, mint El6fizet6, misr6szr6l az

N6v:

K€pviseli:

Sz6khely:

Levelez6si cim:

Telefon/Fax:

Ad6szim:

C6giega6k szim:

Bankszimlaszim:

Hibabejelent6s;

Mriszaki iigyelec

Honlap cime:

Uty'6lszolgilac

AszF el6rhet6s6ge:

tovdbbiakban, mint Szolgiltat6, egyiittesen

ACE Telecom Telekommunikici6s 6s Informatjkai Szolgiltat6 Kft
Farmosi Attila 6s Varga Gibor iigyvezet6k

1039 Budapesg Arpid u.2llb.
1039 Budapest, Arp id u.2llb.
+36 | 437-0590 / +36 t240_55t5

t2255726-2-41

0t-09-569352

I 0 | 02 | 03-3 I 234804:q000000 |

+36 | 437-0595; operator@acetelecom.nu

+36-30-443-4300; +36-20-935-t965; +36-70-557_6805 (H_V 0-24h)
www.acetelecom.hu

1039 Budapesq Arpid u. 2llb. +36 | 437-0590 (H-p OB:30 _ l7:00h)

'! i -,i,,.rr ,.Dw.;!_.. . .

Felek k6zdtt az alibbi felt6telek me etc

l.oldal
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t. Szerz6d6s tirgya
A szerz6d6s tirrya a Szolgiltat6 El6fizet6 szimira a 2. pontban 6s aKSH besorotdsi srim,i Int"rnet,r";;;,.;:::.,ponbanesazatibbiakszerintr6sztetezett64.20.l8
biztosr'tisa a k6zbeszerz6si 

",;r*'. .TrTli;'Ji:1"::H:'J'risi 
szimri Vorp tereron ,,or6uoi,

hatilyos jogszabityokban, et6irisokban ;"";":-::^::::'] '::oo" " dokumentici6ban, 6s a mindenkor

r.r. Terefon szorgirads 
:kban meghatirozott felt6telek mellett:

polgirm esteri Hivaal: I

ru":ru::t":#iT;,:: ::);H::TTf : $r;:#,;"*" o

,"""n:;u,1,,#u*';';i#,:;i"'J::?:":i::.::::'Jil:LJ,"nilH
Havi teljes mennyis6gek (tetefonbesz6lget6s): 

helyi besz6lget€s 7000 perdh6; belfcildi besz6lget6s

:::|!,]l:t'mobiririnvd 
besz.rget6s rm *;;;";oott mennyis€gekt6r- 50 % eh6r6s

t.2. Telefonk6zpont (lp), ralami

specifikici6 szerint, u6rteti ] 
5 db diguilis 6s l13 db anal6g telefonk6sz0l6k biztositisa a m0szaki

r.r. rnternet csatrakozj, c..,o;:tl"*t'6ban 
a Polgirmesteri Hiraor terephery6re.

A poldrmesteri 
Hi\ratal s

rapcsorat biztositis". "to 
I db 2ol2o Mbps sivsz€less6gt b6relt vonali, redundins

A tovibbi telephelyek 6s ir

, Mbpv,, 2 kbps. 2 db, 
",Jilffi-J::Ll;;1?#,Jii;", "l"ll_ili] ;liil,1i,,

7l

Szolgriltat6 iltal nf riitott szolgiltatisok
rnrernet hozzif6r6si szolgiltads

2.oldal
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ACETelecom TelekommuniLictos 6s Inlormatikai Szolgihat6 Kft.
cinr: 1039 Budapesc Arpiid u. 2llb.
rel.: +36 | 437 0590 fir +36 | 240 55l!
e-mail: office@acerelecom.hu

web: www.acetelecom.hu

VolP telefonszo196ltatis

I

l. t.

Szerz6d5s ellen€rt6k€nek megfizet6se!
A szolgiltatisi dijat (ide 6rwe a b6rregogviszony arapjin fizetend6 cisszegeket is), az itazorr
szerz6d6sszer0 terjesit6st k6vet6en havona, ut6ra& a ferhasznir'si hery szerinti v6terez6
in6zm6n)'va8)/ gazdasigi tirsasig (felhasznil6) egyenliti ki a Kbc 130. ! (l)-(5) bekezd6se szerint
itualissal, forintban (HUF).

El6fizet6k a kifizet6s sorjn az ad5zis rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. t6n6ny 36/A. !-banfoglaltakat teljes kcjrben alkalmazza.

A Szolgiltat6 iltal megajdnlott dij tart:lmaz valamenn),i, a szolgilatissal kapcsolatos k<ilts6get,
dijaq iry bvibbi fizet6si ig€nnyel a Szolgiltat6 a k6sedelmi kamaton kiviit nem 6lheL
K6sedelmes fizet6s esetEn a ptlc 301/A.! szerinti k6sedelmi kamat lize&nd6-

SzolS:iltat6 ittal nytitort szotSitratisok havidijai, egy6b fizer6si fett6telek
Er6fizet5 a szorgirtadsok r6tesit6s66n 6s ig6nybev6ter66n az ardbbi ribrrizatban fogrart havidijakat
fizeti meg a Szolgilat6 szdmlija alapjin.

Internet hozzif6r6si szolgdltaris

1.

4.t,

szerz6d6s l.sz6mri mell6klet

3.oldd
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ACE Telecom Telekomnlunikici6s 6s Informatikar Suolgihatd K{t.
cim: t039 Budapest. Arpdd u. 2 t/b.
tel.: +36 I 437 0590 f!( +15 124055t5
e-mail: offi(e@:rcetelecom.hu
webr wwwaceaele<om.hu

Vezet6kes VolP telefonszolgiltatds dijai*

Vezet6kes VolP telefonszolgdltaris Nemzetkdzi percdijai*

hag;rominyos telefon megajinldsa

eset6n: 83 db anal6g 19 db ISDN2, I

db lSDN30 vonal

vogy

lP telefon eset6n: 424 v6tpont

megajdnlisa eset6n: 83 db

anal6g, 19 db |SDN2, I db

|SDN30 vonal

Yogy

lP telefon eset6n: 424

v6gpont

(csricsid6ben 6s csricsid6n kiviil)

(csricsid6ben 6s csrjcsid6n kiviil) 3,00 ft +Afe

(csricsid6ben 6s csricsid6n kiviil) 16,00 Ft +Afa

4.4. Telefonszolgiltatishoz kapcsol6d6 telefonk6zpont 6s k6sziit6kek b6rleti dija *

95 200 Ft +Ah 95 200 Ft +Ah
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ACETele€om Telekommunikicios 6s lnbrmidkai Szotgihar6 Kft.
cinr: 1039 BudapeslArpid u- 2 t/b.
iel.r +36 I 437 0590 fax: +36 I 240 55 t5
e-mail: office@acerelecom.hu

web: www.acetelecom.hu

I Nemzetk6zi 5. drjz
I

x=;aTil#---
49,80 Ft +Ah

74,70n1m.

r24,s0 Fa;IE

170,20 Ft +Af;

1580,00 Ft +AE

Fenti 6sszegek nett6 6n€kek az AFA a mindenkor 6rv6nyes AFA 6rv6nrek szerint keriir szimrizdsra.

4.7.

A szerz6d6s r' szdmri mer6krete tararmazza a szorgiratdsok r6szretes (t6telenk6nti) bontisit
int6zm6nyenk6nc

A szorgiratdsi dijat (ide 6rwe a b6rretjogviszony arapjdn fizetend6 cisszegeket is), az igazort
szerz6d6sszeru terjesit6st k6vet6en havonta, ut6ra& a ferhasznitisi hery szerinti v6terez6
int6zm6n;r vary gazdasdgi rirsasdg (ferhasznir6) egyenriti ki a Kbc r30. ! (r)-(6) bekezd6se szerint
itutalissat, forintban (HUF).

El6fizet6k a kifizet6s sordn az ad6zis rendj6r6l sz6t6 2003. 6vi XCll. tcirv6ny 36/4. f_banfoglaltakat tefes kcirben alkalmazza.

A Szorgdrtat6 drar megajdnrott dir tartarmaz varamennyi, a szorgirotissar kapcsoratos kcirts6get,
dijac i&/ rov{bbi fizer6si ig6nnyer a szorgdrrat6 a k6sedermi kamaton kivtir nem 6rhecK6sedermes
fizet6s eset6n a ptk. 30l/A.$ szerinti k6sedelmi kamat fizetend6.
Az ad6zis rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. t6rv6n), 36/A $_inak rendelkez6seinek alapjdn ak'zbeszerz6sek terjesit6s6hez kapcsor6d6an a kcizbeszerz6sekr6r sz6r6 t6rv6ny (a tovibbiakban:KbL) szerinti nyertes ajinrattev6 - jeren esetben szorgirtat6 - k6z6tt megk6tdtt vdrarkozisi
szerz6d6sek arapjin t6n6n6' a havonta nett6 m6don szimitott 200 000 forintot megharad6kifizet.sn6r Er6fizet6 szorgirtat6nak a terjesit6s6n - visszatarrisi k6terezetls6t n6rkiir _ abban azesetben fizethet, ha

a) szolgdlat6 bemutat' itad vagy megkiild a t6nyleges kifizet6s id6pontjit6l szimitotr 30napnil nem r6gebbi nemk

b) szorsirtat6 " r,r."::"::il:ilffr1rff "".o*o,.",..or,,"ntes 
ad6z6i

adatbizisban.

A Szolgiltadshoz kapcsol6d6 egyeb drjak nincsenek
Szimlapanaszok bejelent6s6nek m<

raxon, vagy e-mai r-en. o 0", 
","",u',0i".' 

i, Ii:i :H"'"TH :H:, ;H[il.::l
szimldzisi cim, l6resit6s helye.

4.9.

.t. t0.

4.tL

4.t2.
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4.12.1. Ha az El6fizet6 a bejelent6s6t a dijfizet6si hatirid6 lejirta
szolgilat6hoz, rigy a bererent6sben erinteft dijt6ter vona*ozisdban a
di]reklamicio megvizsgdlisinak id6tartameval meghosszabbodik

el6a n),uitja be a

dijfizet6si hatirid6 a

5.

5. t.

4'rz'2' Ha a Szorgirtat6 az er6fizet6i bejerent6snek hery-t ad, havi dijfizet6si k6terezetB6g eset6na k6vetkez6 havi erszimords arkarmivar, egy6bk6nt a bejerent6s etbnirisit6l szimitott harmincnapon beliil a diikiil6nbcizetet

virasztisa szerint az ,,u'.".u Li'jrl"il:ilil::::en 
j6viiirja ngv azt az Er6nzet6

ma&,/arorsziticimre az El6fizet6 r6sz6re egy cisszegben ",rr-r.::"1;:;;:T::ff"1nincs a Szolgiltat6val szemben fennill6 lejirt dijtanozdsa.

KrEsedelmi ktitb6r
K6sedelmi k<itb6rt kcjteles fizetni a szolgdlat6, ha olyan okb6l, mery6rt felel6s k6sedelembe esik.A Szoldllar6 szolgiltatisi k6sedelembe esik ha a hiba felmeriil6s6t6l szdmitott 4 6rin beliil nemszill ki a helyszinre _ ill. tdvoli hibajaviris eset6n a hiba kijavidsit ez

6s ha a hiba felmeriil6s6t6l szim

K6sede em ese,6n az a,dbb -*:::::*;:"l:"#;:1:J;.::ffuLli..:''"'''
5.2. L Telefon szolgiltacis eset6n:

a) rirgyh6t megel6z6 havi teljes, 6rintett int6zrn6nyre vonatkoz6 szolgiltat isi dii 5%_a./6ra./int6zm6ny; tovdbbd

b) tirg),h6r megel6z6 havi teljes, 6rinrert inrEzm€nyre uon"d o.O s.olltt"tiri ai1 Z%_a/6ral polgirmested 
Hivatal esetEben

5.2.2. Internetszolgiltads eset6n;

a) egyhavi tetjes szoltdladsi dij S%_at 6n I intizmfny
b) 6s egyhavi teljes

internetszotgitaris 
";tuti:'aot'' 

diil 77'-at6ra / Polgirmestert Hivaal az

Meghirlsutdsi k6tb6n k6tetes fize
teljesrGse rehetetleniir, to"auuri h, 

a Szolgilat6' ha olyan okb6l' mely6rt felel6s a szen6d6s

okb6l rendkivijli felmond{ssar ,",.t^]j]"T:9u:: : :*t"" 
int6zm6nv a szolgilat6nak relr6hat6

neao 6n6k€nek 20%-a. 
-dj". 4 lg{idr.rlii k6tb6r: a szerz6d6s 24 h6napra szimitott

A kcitb6r 6sszeg6t a Et6fizet6 kiil
bertir ke, h inyaranur 

""r*,":": 

o:"T:;i:;"J:?, 
;:"ffil :" ::ilr,iTT, ff::megfizet6s6re vonatkoz6 felhivis kr

- bizonyit6kokkal ari"i."rr*" - n"-tTzv6tel6t.-(ciy9a5'! 
lapon beliil maSaanisdg ill. mulasztisdt

r1 menti ki, akkor a k6vetel6s elismertnek tekintend6.

5.4.
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6.

6.1.

o.z-

Szerz6d6 Felek rdgzirik hogy a k6tb6r megfizet6se nem 6rinti El6fizet6nek azr a jogig hogy a
kotberen feliili kirit 6rv6nyesitse a Szolgiltat6val szemben.

Az €rintett El6fizet5 a kciveter6s6t irisberi fersz6ritis ltjin 6rv6nyesitheri, merynek a szortdr..t6
kciteles 8 naptiri napon beriir marad6ktaranur eretet tenni. Amennyiben a szorgirtat6 a ferhivds
k6zhezv6tel6t k5vet6 3 napon beriir 6rdemi - indokrdssar €s bizonyit.kokkar ardsimasztott -
kiment6st nem tesz, akkor a k6tb6rk<iveter6s a Szorgirtat6 r6sz€r6r erismertnek tekinthetd 6s
ezzer beszimithat6vi vdrik a KbL r3o$ (6) bek fert6tereinek terjesiir.se eset6n. Er6rizet6
kcjvetelheti a fentjeken trjl felmer0l6 kirir A kin6rit6s 6rv6n),esit6s6re a k6tb6r 6rv6nyesit6s6re
vonatkoz6 szabilyok megfelel6en alkalmazand6ak

El6fi zet6 jogai 6s kiitelezertj6gei
El6fizet6 joga az Internet szorgirtatisok rendertet6sszerri haszniraa. Az Er6fizet6t 6rint6 6s nem
rendertet6sszerri haszniratb6r keretkez6 kirok6n var6 ferer6ss6get a szorgirat6 erhdrirja magdtor.
Az Internet szolgiltarisok mindenkor a Szolgiltat6 tulajdondt k6pezik El6fizet6 a szolgiladsokra
vonatkoz6an hasznilati jot&l rendelkezik, mely jogok kizir6lagosak de nem itruhizhat6k 6s nem
tovibb 6rt6kesfthet6k.

El5fizet6 koteres a szorgdrtatisokat jogszerri, torv6nyes c6rokra 6s modokon haszndrni. Tiros a
szolgiltarist a hatilyos magyar jogszabilyok szerint iizleti ragy matinritkot s6rt6,
b0ncselekm6nynek min6siir6 vagy kcizmegbotrinkoztatisn arkarmas m6don hasznirni.
El6fizet6 hozziiirul az Eht l57g (2) bekezd6s6ben fogtalt adatdllominyon kiviili cjsszes adat
kezel6s6hez' irrewe az adatiflominyban szerepr6 adatainak az Ehr-ban meghatirozott c6rokt6l
elt616 felhasznitisihoz.

6.4.

7.2.

T.oldal
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8' szorgirtatiis megkezd6s6nek iletve a csatrakoz{s terepit6r6nek hatirideie (AszF 4.

Ponr)

8 r' szolgiltat6 a szortertads ig6nybev6ter6hez sziiks6ges berendez6seket ieren szerz6d6s
megkcit6s6t6l szimitott harminc(30) napon beliil az El6fizet6 iltal megiel6lt l6tesit€si helyeken
iizembe helyezi 6s a szolgiltatis nyrijrisit megkezdi.

I z A telepit6st k6vet5en Felek itadis-dw6teli iegz6k6nyvet k6szitenek. Felek k6pviselet6ben jelen
l6v6 szem6lyek a jegz6kSnyvben r6gzitik a szolgiltatis min6s6g6re vonatkoz6 m6r6si
eredm6nyeket itewe Er6fizer6 k6pviser6je dweszi a m'szaki kiarakitdst (kiberez6s 6s iadisi
feliilet)' A jegyz6kcinyvet a Felek r€sz6r6l jelen l6v6 szem6lyek hitelesitik aliirisukkal, Felek
kiielentik hog/ a jegyz6k6nyv ferv6ter6hez nem sziiks6ges ardirisra jogosurt szem6ry jerenr6te 6s
ariirdsa' Az itedds'itv6ter rebonyoricisdt Ferek meghaarmazotaik r6szv6ter6ver bonyoritjik re.
szolgiltato a jegyz6k<inyvben fert0nteten id6ponn6r jogosurt a szotgiracis szimrizisira.

83 A terepitett berendez6sek a szorgirtads nyrrjtisinak id6ar6ma aran a szorgdrtat6 turajdondban
maradnak

9,

9. t.

Rendelkez6sre :ill{s, min6s6gi garanciik, hibabejetent6s (ASZF ll. pont)
szolgdltat6 szavatorja, hogy raramennyi drtara nytjrott szorgdraris miik6d6k6pes a telepit6s
napjit6l. Szorgdrtat6 a szorg'rtatisok m'kcid6s6re 99,g%-os id6beni renderkez6sre ifldst vifiar 6s
garanrilja hogy az szerz6dcia sivsz6ress6gek bers6 adathir6zat 6s berf<irdi internet ininyban r00%,
nemzetk<izi internet irinyban r00%-ban, mindenkor er6fizet6 renderkez€s€re i[.
Szolgiltat6 k6teles minden 6ssz

for;.amatossigdnak oi".oriar" e.a""JJu 

er6feszit6st mettenni a szolgiltatds hat6konysdginak 6s

Amennyiben a szorgirtatis a vitart muszaki paSm6terekker r6szben vagy eg6szben nem 6rhet6 el
az El6fizet6 szimira, akkor az E

k6zpon,ja. i,,ewe kapcso,a,,adH:qi H,;lil: :::illl:: rT:".:j",::
bejerent€s6t6r tekinthet6 iFzortnak. A hiba bejerentes a rcigzitett telefonszimok varameryik6n, e-
mailben vagr faxon tehet6 meg. Szolgiltat6 minden bejelentett hibit hibaiegren r6giq mel)nek
azonosit6 szimdt 6s a bejerent6s panm6tereit Er6fizet6nek visszakiirdr.
A szolgdltads marad6ktalanul trjn
kapcsolattan6inak esyik6. 6,".uri un:.T r::i';i;l::ij;i:::::::r::"'.ff:"j.u-"Jffi':.:'"":'
Rendelkez6sre illisba nem szimianak bele az alibbiak esem6nyek

9.2.

9.3.

9.4.

S.oldil
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t0.

t0_ t.

. El6re iitemezett rendszerkarbantartis, mely pontos id6pontjir6l 6s a virhat6 kies6s

id6tartamir6l Szolgirtat6 regarribb 3 nappar meger6z6reg hivraros 6nesit6st kiird<itc Az

€rtesit6s megkiird€se e-mairen 6s a honrapon 6n6n6 k<iz6t6teler t6ft6nik (AszF
ll.l4). Szolgilat6 kizir6rag a sajit rendszer6n v6gez karbanarrisq Er6fizet6i ordaron

karbanartisi szolgiltac6st nem v6tez.

' A vismajor esem6nyek irtar okozott iizemsziinetek mint p6rdiur a term6szeti
katasztr6fdk, szdnd6kos vagy gondatJan rongdlds, lopis illewe b0ncselekm6nyek.

o Srilyos energia ellitisi zavarok melyeket az elektromos szolgiltat6 hibija vagy el6re
Utemezett karbantartisi munkii okoznak

llyen esetekben a szoltirrat6 k6teres az iizemsziinet r6ny6t 6s annak kivirt6 okit jegz6kdnyvezni,

melynek egy p6ldinyit erjutatja Er6fizet6hoz szorgirtat6 tovibbi k<itetes minden t6le ervirhat6t
megtenni a szolgiltatis mihamarabbi ljrainditisinak 6rdek6ben.

Amennyiben a hiba elhiritisa heryszini szem6ryes k6zrem0k6d6st kr'vin, szotgirtat6 k6teres a hiba
elhiritisit 4 6nin beriir megkezdeni a hibit g 6rin beriir erhiritani. A hibaerhiriuis megkezd6se
tivoli hozzif6r6ssel is t6n6nheq ebben az esetben a megkezd6s hatirideje szint6n 4 6r{n beliili.
El6fizet6 tudomisur veszi, hogy a hibaerhiricis nidi6s hir6zati eremek eset€n €jszakai 6rdkban
illewe rossz id6jiris eset6n munkav6delmi szempontok miatt nem leheBdges.
A hibabejelent6ssel 6s kezel6ssel kapcsolatos egy6b rendelkez6seket az ASZF ll. pontja
taftalmazza.

Szolgiltacis sziineteltet6se, korlitozisa
A Szolg6ltat6 az et6fizet6i szotgittarist - Et6fr-::,g.gf-6r981 y3q. eAri!9j0 6nesit6se me ett az
alibbi esetekben korlitozhatja, vagy cscikkentheti annak min6s6gi vagr mris jellemz6ie
l0'l'l' Amennyiben Er6fizet6 akadiryo:za vagr vesz6ryezteti a szorgilat6 hir6zatinak
rendeltet6sszerrj m0k6d6s6q lry kiil6ncisen, ha

. Az El6fzet6 az el6fizet6i hoz6f6r6si

rendelkez6 v6gberendez€st vaiy

v6gberendez6st csatlakoztatotc

ponthoz megfelelds6g tan6sfw{nnyal nem

nem megfelel6 interf6sszel rendelkez6

. Az El6fizet6 a szimdra "rq,.; .;;iAo,est felhaszn{lva k6retten tevelet kiild.
K6retlen lev6lnek min6siilnek azok az elektronikus iizenetek amelyek
i. kereskedelmi vagy egy6b inform6ci6t tartalmaznak 6s a cimzettek nem k€ft6k

kifejezeften, hory ezen e_mail_eket megkapjik

9.oldal
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ii. olyan tcimegesen ktild6tt, nagy mennyis6g0 e-mail, amelyeknek taralma
egym{ssal nagym6n6kben azonos 6s a cimzettek nem k6n6k kifelezerten, ho$/
ezen e-mail-eket megkapjdk.

iii. az ol),an e-mail-ekeg amelyek tcibb mint S0 cimzeftet artalmaznak a

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

A Szolgilat6 az ilyen k6retlen kereskedelmi ragy k6reden &imetes e_mail_ek illewe nagy
mennyis6g0 revelek iw6ter6t ilewe tovibbicisit a hdr6zatdnak 6s rendszereinek v6derme
6rdek6ben szoftveres 6s/ragy hardveres eszkciz6k segis6g6vel me$agadhaqa.
Szolgilat6 fenti korlitozdst abban az eserben alkalmaza amennyiben El6fizet6 a
Szolgilat6 dltal biztositon v€dea lp cim opci6t vilasztotta rehit az dttala kuld6a
elektronikus levelek a Szolgiltat6 SMTp szerver€n keresztiil kerijlnek toyibbitjsra.
o Az El6fizet6 a szimira nyrijtoa szorgdratist ferhasznirva oryan erektronikus reveret

kiild, amely:

i. felad6jinak e-mail cim6t sdnd6kosan hamisan adjik meg vagy elfedik.
ii. virussal fert6z6tt csatolt illominyt tartalmaz.
iii. amely csatolt dllomdnyk6nt olyan v6grehajt6d6 dllomdnyt tartalmaz, amely a

cfmzett(ek) vagr a Szolgiltat6 6rdekeivel ellent6tes tev6kenys€get fejt ki 6s
ezen tev6kenys6g a cimzett j6hiszem0 akarata eren6re is v6tbemehel

iv. amely taralma a rirsadalmi 6rt6kekre 6s az emberi m€lt6sdgra n6zve s6n6.
llyen p6ldiul a f6lrevezet6, trigir, szexuilis, er6szakos tartatm[, a
tcirv6nyellenes cselekedetre felbujt6.illewe vall:isi, politikai ellent€tet szit6 e_
mail.

l0.oldal
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I t.l.

iii. az internetiaszndl6k szem6lyi szimiog€p6re vag;r szerver6re ol),an adatok,
illominyok enged6ly n6lkiili feltcilt6se vary ennek kis6rlete, amely az El6fizet6t
komprominilharja, illewe a szimft6g6p m[k6d6s6t hitrdnyosan befoly{solhatja,

iv. misok tulajdondt k6pez6 szimit6g6pek 6s azok er6forrisainak enged6ly nelkiili
felhasznilisa sajit c6lra"

o Az El6fizet6 a szimira nyrjjtott szolgiltarist felhaszndpa Szolgilat6 szerver6n olyan
adatokat, informdci6kat tirol vagy tovdbbig amely:

i. jogosuladanul metszerzeft, illewe szerz6i jotokat s6ft
ii. a tjrsadalmi 6n6kekre 6s az emberi m6lt6sigra n6zve s6rt6. llyen p6lddul a

f6lrevezet6, rigir, szexuilis, er6szakos tartalmU, a t6rv6nyellenes cselekedere
felbujt6 illewe vallisi, potitikai ellent6tet szit6 tartalom.

iii. az Alkotminyba vag/ a harilyos t6rv6nlekbe, jogszabilyokba iitkciznelq
iv. az El6lizet6 iltal kinilt term6k tulaldonsigair6l vag szolgiltatis artalmir6l.

illewe ezek irir6l birkit f6lrevezethetnek.

o Amennyiben az Er6rizet6 az er6fizet6i szorgirtatist a szorgirat6 hozzijdrutisa n6rkiil
harmadik szem€ly r6sz6re tovibb6n6kesiri vagy azt a hdl6zatj szerz6d6sekr6l sz6l6
kormdnyrendelet szerinti hil6zati szolgilatis c€ljira hasznilja.

A szerz6d6s id6tartama, felmondds, reklamici6
Felek jelen szerz6d6st harirozott id6re: a szerz6d€s hadryba r6p6s6t6r szimiton 24 h6napos
id6artamra k6tik.

A szerz6d6s hatityba t6p6se a mindk6t f6t Aari Aai,As.iiiOf"ti;. ;;".
Jelen szerz6d6s a I L l. pontban meghadrozott id6tarta1 letelt6vel nregsz6nik
A szerz6d6s hatirozott id6tartamire tekintetter a szerz6d6s rendes fermondissar nem
sz0ntethet6 meg.

Birmely f6l iogosult a szen6d6st , *nd!,'."-r1,.. f:llTgissal felmondani, ha a misik f6t srityos

megint6st k6vet6en, az

I t.2.

I t.3.

|.4.

I t.5.

I t.6.

n.7.
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b) ha eg napriri h6napon belUl legalibb 3 alkalommal k6sedelmi k<jtb6r fizet6s6re
lenne k6telezhet6.

c) ha bdrmety hibit 24 6rin tdt nem javit ki,
d) ha a szimhordozist nem biztositja teljes k6r0en,
e) ha az ajdnlatban megharirozott rendelke:

szoldlat6, 
lesre illisi mdrt6ket nem teljesiti a

f) ha az adott szorgdrtatisra irinyad6 min6s6gi paramerereket eg/ebekben nem terjesiti
a szolgiltat6,

g) ha titoktandsi k6telezecs6t6t metszed,
h) ha Szolgilat6ban kcizvetetten rat/ k6zvetleniil 2S%_ot meghalad6 tulajdonrr6szedes6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nemrendelkez6 gazdasdgi tirsasdg amely nem felel meg a Kbc 56.$ (l) bekezd6s k)pontjdban meghacirozott felt6teleknek

I t.8. Srilyos szerz6d6sszeg6snek min6siil az El6fizet6 r6sz6r6l:
a) ha a teljesit6sigazolis kibocsdrisit alapos ok n€lkiil megtatadja,b) ha titoktartisi k6telezetts6g6t megszegi,
c) a szorgirtatisi dijat - irisberi 30 napos fizet6si hatirid6t biztosit6 megint6stk6vet6en - sem lizeti me6

.9. A srilyos szerz6d6sszeg6s eset6n a serelmet szenvedett f6l k6
de regaribb 8 napos hatirid6ver a szerz5d6sszer0 .",,",,,.'.]1'rlil,1litljflil::J"],"]:':

:::':;,:***.tt 
f6t, ha a szerzdd6sszeg6s ism6tt6d6 le egri, vagy a szerz6d6sszeg6s nem

.t0. El6fizet6 a megk6t6a szerz6d6s vonatkozisiban
szerz6d.sm6dosirist fogad et a Kbc 303.g ;;,r;,:;",, :::Hrr:n, ff::ff::lehets6ges.

t2. Vis maior
t2r. Szolgilat6 nem felel az elhirithaatlan kiiL6 ok miatt beki

maior). vis maior-nak min6siirnek . ftl;*ai;:r':::"""*u 
szerz6d6sszeg6s6n (vs

k6riirm6nye( ameryek megakadirr"*k ;;;;;: ;#:HJil"::11;:':"i: *.". tijz" 6NA belvia fcjldren
. hadiizenecel *, n.o;ttt'it-'ny' 

hurikin' tornid6, villimcsapds;

fesyveres konfiiktus, ,"r.t^:-:: iilfil fratga 
r'ibori, zendiil6s, pol$ri za\rarsis, inyizi6,'orisa- vagy szabotizscselekm6nyelg robbantds:

lZoldal
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t sztrdikok munkiskizirisok kiv6ve amelyekben a szolgilbt6 alkalmazotai nem vesznek r6szl

t3. Zir6 rendelkez6sek

13l Felek kijelenti( hogy tev6kenys6giik sorin a tudomisukra jutott iizleti titkot meg5rzik Uzteti
titokk6nt definiilnak minden olyan adatog mely a szerz6d€s keretein beliil a mdsik f6ller
kapcsolatban tudomdsukra jut. Kiv6telt kEpeznek ezal6l azon adatok amelyek a Kbc vagy mis
jogszabdlyok szerint nyilvinos adatnak min6siilnek illewe amelyet jogszabily vagy egy6b
dokumentum az iizleti titok k<ir6b6l kizir.

132' A titoktanisi kdtelezeta6g megszeg6s6b6l ered5 kir€n az ez6rr felel6s f6l kin6rit6si
kcitelezeta6ggel anozik.

r33 Felek titoktanisi k6terezerts6ge kiterjed a munkavilar6kra, ilrewe varamennyi porgiri jogr

szerz6d6s alapjin munkav€gz6sre irinyul6 jogviszony, vagy mis jogviszony alapjin a f6ller

kapcsolatban l6v6 egy6b szem6ryekre is. Ezen szem6ryek magatandsi6rt a tiroktartisi
kcitelezetts6g viszonylatdban az 6rinten f6l, mint sajit magatanisi6n felel.

13 't. Felek jognyilatkozaaikat kizir6lag irisban, az iw6tel hely6t 6s idej6t azonosfthat6 m6don tehetik
meg 6rv6nyesen. A felek fentieken 6nik az elektronikus levelez6s (e-mail) formijit is.

13 5 A Felek megegyeznek abban, hogy a vitis k6rd6st megkis6rlik peren kiviili b€k6s iton rendezni. 6s

csak ennek eredm6nyterens6ge eset6n fordurnak bir6sdghoz. Amennyiben az egyeztet6s nem
vezet eredm6nyre' rig jeren szerz6d6sb6r ered6 jogitdiuk tekintet6ben kikcitik - hacisk6n6l
f0gg6en - a Vici Virosi Bir6sig/pest Megyei Bir6sig kiz6r6lagos illet6kess6g6c

136 Amennyiben Szolgiltet6 a Ptk. szerinti iltalinos szerz6d6ses felt6telnek min6sijl6 szerz6d6ses
felt6teleket (pt.: iizlelszabdlFat, srb.) alkalmaa a szerz6d6s-tervezetnek kifejezerten tanalmaznia
kell, hogy Szolgiltat6 iltalinos szerz6d6si fek6telei csak a Felek kdz6n l6trejdtt szerz6d6sben
nem szabdlyozott k6rd6sekben irdnyad6ak.

r3.7. Amennyiben a szer:6d€s birmery renderkez6ru kigun, jogszabilyar, \ra&/ a megk6t6s6hez vezet6
eljdris birmery dokumentumivar elent6tes renne, akkor a jogs6rt6 szerz6d6ses renderkez6s
helyett a megs6nett jogszabdlyi, irr. a;i.i!r'iliiii'i""i!tti.e. .t arkatmazand6, minden tovibbi
jogcselekm6ny - igy kiil6nosen a szerz6d€s m6dosicisa _ n6lkii..

13.8. A szerz6d6s mell6klet6t k6pezi a k6zbeszerz6si eljiris iratanyata.

13.9. szolgiltat6 adaw6dermi er6irisai 6s nyiratkozata az Aszr 3. sz mefl6kret6ben arirhat6 meg
reszletesen.

l3l0 Felek kilelenti( hogy hozz'ijdrulnak neviik mrisik f6l r6sz6r6l referenciak6nt rcjn6n6
megjel<il6s6hez elekronikus 6s nyomtaton feliileteiken.
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l3.ll. Felek kiielenti( hogr rendelkeznek azd e k6pess6gel 6s meghaalmazissal, hogr lelen
szerz6d6ses k5telezeas6tiiket teliesits6k ez6n mint akantukkal mindenben egrez6t i6vdhagdlag
frcik al{ El6fizet6 kijelenti, hogr e szerz6d6sben foglalakat megismene 6s elfogedja.

A szerz6des elvilaszthatatlan mell6klet6t k6pel a k6zbeszerz6si eljinis inanyaga.

vr, zorz..99.:.*S:......

Szolgilat6

Farmosi Attile rEs Varga Gibor

1f.19 Bu,Jrr.rt A.Fid o 2l,B 1

8!dip.Jr Blnt 1O102lol l l:3'804{ml
,don:m 12255/26 241

Att lthom

Telekommunikici6s is Inlormatikai holgiltat6 lfi

- . l.i,iiiIeii,
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A tiblizatban feltiintetec havidiak neft6 6sszetek illewe ezeken feliil fizetend6 a forgalmi dii fognsztis
alapjin, a szerz6d6s 4.3. pontjiben foglalt percdijak szerinc

l.szimi mell6klet

Int6zm6nyek ilor ig6nybeven szorgirtatisok r6szretez6se, int6zm6nyenk€nti €s 6sszesitett havidijak

l5.old.l


