tTo
b-' Ei;;;
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Lel.:

Arpid u.2lib.
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c'r'narl: offi ce@acetelecom.hu
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EL6FrzFr6r szEM6DEs

Mely l6trej6n etyr6szr6l az

C6gn6v:

f

Sz6khely:

2600 Vic, G6za ktrilv t6r 8.

Szimlizisi n6v:

l. G6za Kirily Kiizgezdas^gi Szakkiiz€piskola

Szimldzisi cim:

2600 Vic, G€za kirily t6r 8.

Levelez6si n6v:

f

Levelez6si cim:

, G6za Kirdly Kiizgazdaslgi Szakkiiz6piskola

. G6za Kir{'ly Kiizgazdas gi Szakkiiz6piskota

2600 Vdc, G6za kirily t6r 8.

Telefon/Fax:

Ad6szim:

ts44t | 42-Z-t3

OM azonosit6:

0326r2

Bankszimlaszim:

I t742094-1544t

t42

K6pviseli, beoszt.isa: Dr. 6siJdnos igazgat6

kapcsolattan6: Vasviri Ede gazdasiti i$ztat6
Technikai kapcsolanan6: Oldh Ferenc, +36275042IS
P6nziigyi

helyeaes +J67045534g7

tovibbiakban, mint Et6fizet6, misr6szr6l
az
N6v:

ACE Telecom Telekommunikici6s 6s Informatikai
Szolgittat6 Kfc

K6pviseli:

Farmosi Attila €s Varga

Gibor iigyvezet6k

5z6khely:

1039 Budapesq

Arpid u. 2tlb.

Levelez€si cim:

1039 Budapesg

Arpid u.2llb.

Telefon/Fax:

+36 | 437-0590 / +36 t240-55t5

Ad6sz6m:

|

2255726-2-4

C6gjegyz€k szdm:

0

r-09-569352

Bankszimlaszim;

r0 t02 t03-3 t234804{000000 |

Hibabejelent6s:

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

M0szaki iigyelet:

Honlap cime:

+36-30-443-4300; +36-20-935-t965; +3&70-55Z-6g05
(H-V O-24h)
www.acetelecom.hu

Uty'6lszoltitac

f

|

039 Budapess Arpid u.2Ub. +36 | 437_0590
(H_p 08:30

ASZF el6rhet6s6ge:

tovdbbiakban, minr

Szolgiltat6, egyiittesen Felek

kcizcjtt az alibbi felt6telek melletc
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e'mail: office@acetelecom.hu
web: www.acetelecom.hu

Szerz6d6s tlrgYa

64.20.l8
A szerz6d6s rirgya a szolgiltat6 El6fizet6 szimdra a 2. pontban 6s az alibbiak szerint r6szletezett
telefon szolgiltatis
KSH besorolisi szimri Internet szolgiltaris, 64.20. | | KSH besorolisi szimo volP
dokumenrici6ban, 6s a mindenkor
biztosicisa a kozbeszerz6si eliirist megindit6 felhivisban, tovibbi a

hatilyos jogszabilyokban, el6irisokban megharirozott felt6telek mellett:

t.t.

Telefonszolgiltatis

db |sDN3o te|efonvona||a| (6sszesen |50 v6gpont)
+ l5 % elt6r6s lehets€ges)
egyen6n6k( lP telefonszolgiltatis. (a megadott mennyis6gekt6l
l9 db ISDN2 telefonvonallal (iisszesen 274
Egy€b telephetyek 6s int6zm6nyek;70 db anal6g-'
mennyis6gekt6l +15% elt€r6s
v6gpont) egyen6n6kfi lP telefonszolgiltatisa (a megadott

Po|girmesteri Hivatal:

|3 db ana|6g.,

l

lehets6tes)
7000 perdh6; belf6ldi besz6lget6s
Havi telies mennyis6gek (telefonbesz6lget6s): helyi besz6lget6s
(a megadon mennyis6gekt6l - 50 % elt6r€s
4000 perc/h6: mobil irinyt besz€lget6s 3000 perc/h6
lehets6ges).

t.T.Telefonkozpont(lP),valamint6dbdiSitelis6sll3dbanal6gtelefonk6sziil6kbiztosirisaam(iszakt
Hivatal telephely6re'
specifikici6 szerint, b6rleti konstrukci6ban a Polgirmesteri

t.3.

Internetcsadakozis(szolgiltatls)

A

Polgirmesteri Hivatal szdmira

I

db 2Ol20 Mbps sivsz6less6g0 b6relt vonali'

kapcsolat biztosirisa

redundins

Mbps' 13 db l0/l Mbps' 2l db
A tovibbi telephelyek 6s int6zm6nyek s.eimirai:7 db 10/10
l2 kbps grantilt s6vsz6less6Sii intemet csatlakozds biztositisa'
I Mbps/S l2 kbps, 2 db 2 Mbps/5

Szolgaltat6 eltal nytitott szolS6ltatesok
lnternet hozz'if6r€si szolSiltatis

lnternet hozif6r6si szolgiltatis#

2.oldel
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+*Egyes int6zm6nyekn6l vdltoz6
iisszet6telben

A

hozzif6r6sek int6zm6nyenk6nti felsorolisa

szerz6d6s l.szim0 mell6klet.
Vol P tele{onszolgiltaris

Hozzif6res
Vol P telefonszolgiltatis+**

tipusa

lP telefonvonal
lP

btyes intezmenyekn6l vdltozo <isszet6rclt

".,

-

trunk

,

szerz6d6s l.szim0 mell6klet.

Szerz6d6s ellen6rt6k6nek megfi zet6ser
3.t.

A szoltiltarisi diiat

(ide ertve a b6rletjogviszony alapjdn fizetend6
cisszegeket is), az igazolt
sze'6d6sszer[i terjesit6st k<ivet6en havonta, ut6rag,
a ferhasznirisi

hery szerinti v6rerez5

int6zm6n)' vagy gazdasigi tirsasig (ferhasznir6)
egenriti kj a Kbt. r30. g (r)-(6) bekezd6se szerint
itutalissal, forintban (HUF).
El6fizetcik

a

kifizet€s sorin az ad6zis rendj6rcil sz6l6 2003.
€vi XCll. tcirv6ny 36/4.

foglaltakat teljes kcirben alkalmazza

$_ban

A szoltdltato

dltar megajinrott dij tartarmaz varamennyi, a szorgirtarissar
kapcsoratos kdrrs.ger,
diJat' igy rovibbi fizet6si ig6nnyer a szorgdrtato
a k6sedermi kamaton
3.4.

1.

kivur nem €rhet.
K6sedelmes fizet6s eset6n a ptk. 30l/A.$
szerinti k6sedelmi kamat fizetendci.

Szolgiltatti eltal ny0itott szolteltatisok havidilai,
egy6b fizet€si felt€telek

4.L

El6fizet6 a szolgiltarisok r6tesit6s66n 6s ig6nybev6ter66rt
az ar{bbi tibr{zatban foglart havidijakat
fizeti meg a Szolgiltat6 szimlija alapjin.

4.2.

Internet hozzif6r6si szolgiltatis

szimmetrikus internet
|

0/

|

Mbps intemet

kipisoiii

kapc6lft

szerz6d6s l.szdmri mell6kler.
Vezet6kes VolP telefonszolgdltatis dijai*
3.oldal
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mennyis€t*

Szolg{ltatis

hagyominyos telefon

fax:

e-mail: offlce@aceteleconl.hu

megajdnlisa

eset6n: 83 db anal6g, 19 db ISDN2'

I

furs6gir

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

I

db

db |SDN3O vonal

lSDN30 vonal

vogf

vogy

lP telefon eset6n: 424 v6SPont

lP telefon eset6n: 424

Helyi hivisok

ft

525 Ft +Afa

7000 perc/h6*

2,60 Ft +Afa

4000 perc/ho*

3,00 Ft +Afa

(csricsid6ben 6s csricsid6n kiviil)

-

Beltoldi hivisok

(csricsid6ben 6s csricsid6n kiviil)

-_Mou-lt
moza*el6

irinyul6 hivisok

3000 perc/ho*

|

6,00 Ft +Afa

(cs0csid6ben 6s csricsid6n kiviil)
Pd

Egyes
|

.szimrl mell6klet.

4.4.

b6rleti diia *
Telefonszolgiltatishoz kapcsol6d6 telefonktizpont 6s k6sziil6kek

95 200 Ft +Afa

95 200 Ft +Afa

l.szimri mell6klet.
percdiiait
Vezet6kes VolP telefonszolgiltatis Nemzetkozi
Vezet6kes VolP telefonszolgiltatis

4.oldal
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Nemzetkcizi 6. dijz6na

74,70 Ft +Afa

Nemzetkcizi 7. diiz6na

124,50

Nemzetkdzi 8. diiz6na

170,20 Ft +Afa

r.rtKLrzl 7. ouaona

|

ft

+Afa

580,00 Ft +Ala

2.

Fenti <isszegek nett6 6n6kek, az AFA a mindenkor 6rv6nyes
AFA tcirvenyek szerint

A

szerz6d6s

l. szimti mefl6krete

kerir szimrdzisra.

tartarmazza a szorgdrtatisok r6szretes (t6terenk6nti) bondsit

int6zm€nyenk€nt.
4.7.

A

szolgiltatisi dijat (ide €nve a b6rletjogviszony alapjin lizetend6
cisszegeket is), az igazolt
szerz6d6sszeru terjesit6st kdver6en havonta, ut6rag,
a ferhasznirisi hery

szerinti v6terez6

int6zm6ny vagy gazdasigi rirsasdg (ferhasznir6)
egyenriti ki a Kbt. r30. ( r)-(6) bekezd6se szerint
$
dtutalissal, forintban (HUF).

El6fizet6k

a

kifizetEs sorin az ad6zis rendj6r6l sz6l6 2003.6vi
XCll. tcirv6ny 36/4.

foglaltakat teljes k6rben alkalmazza.

A szolgilat6

$_ban

4.9.

tartarmaz varamennyi, a szorgirtarissar kapcsoratos
kcirts€get,
drjac igy toyibbi fizet6si igennyer a Szorgirtat6
a k6sedermi kamaton kiviir nem 6rhecK6sedermes
fizet6s eset6n a ptk. 30l/A.$ szerinti k€sedelmi
kamat fizetend6.

4. t0.

Az ad6zis rendj6rcir sz6r6 2003 6vi XCt. tcirv6ny
36/A. $-inak renderkez6seinek arapjin a
kcizbeszerz6sek terjesft6s6hez kapcsor6d6an
a krizbeszerz6sekr6r sz6r6 t6rv6ry (a tovibbiakban:
Kbt.) szerinti nyertes ajinrattev6 jeren esetben
szorgrirat6 - k6zdtt metk6t6,tt vi arkozisi
szerz6d6sek arapjdn t6rt6n6, a havonra neno
m6don szimitott 200 000 forintot megharad6

dltar megajinrott

d(

kifizet6sn6l Er6fizet6 szorgirtat6nak a terjesir6s6rt

- vissza."rtisi k6,terezeta6g n6rkiir -

abban az

esetben fizethec ha
a) Szolgilot6 bemutat, itad vagy megk0ld
a t6nyleges kifizet6s id6pontiit6l szimitott
30
napndl nem r6gebbi nemlegesnek min6s0l6
yary

b)

ad6igazol{st,

Szolgiltat6

a

kifizet6s id6pontjiban szerepel

a

k6zartozismentes ad6z6i

adatbizisban.

{.

.

4.t2.

A Szolgiltatishoz kapcsol6d6 egy6b dijak nincsenek
Szimlapanaszok bejelent6s6nek m6dia a
kijelSlt kapcsolattart6kon keresftiit tdrt6nhet irisban,
faxon' vagy e-mair-en. A bejerent6shez minden
esetben ez ar{bbi adatokat ket megadni: n6v,
szimlizdsi cim, l6tesit6s helye.

5.oldal
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4.12.1. Ha az El6fizet5
szolgiltat6hoz, rigy

|

e-marl: offi ce@aceteleconr-hu

a

a

leiina el6tt nylitia be a
6rintett diit6tel vonatkozisiban a drifizet6si hatirid6 a

bejelent6s6t

bejelent6sben

a

diifizet6si hatirid6

dijreklamici6 megvizsgilisinak id6tartamival meghosszabbodik'

4.12.2. Ha a Szolgiltat6

az el6fizet6i bejelent6snek helyt ad, havi diifizet€si kotelezetts6g eset6n

a kcivetkez6 havi elszdmolis alkalmival, egy6bk6nt a belelent6s elbirilisit6l szimitott harminc
vagy azt az El6fizeti5
napon belll a dijkiiliinbozetet az El6fizet6 szemliiin egy iisszegben i6vdiria
jelzett bankszimlira vagy
vilaszrisa szerint az El6fizet6 iltal irisban vagy elektronikus lev6lben
az el6fizet6nek
magyarorszigi cimre az El6fizetci r6sz'!re egy osszegben visszafizeti' amennyiben
nincs a Szolgiltatoval szemben fennill6

leiirt diitartozesa'

K6sedelmi kiitb6r
5.1.

mely6n felelcis k6sedelembe esik'
K6sedelmi kotb6n kcjteles lizetni a Szolgiltato, ha olyan okb6l'

ASzo|g6|tat6szo|gi|tarisik6sedelembeesik,haahibafe|meriil6s6t5|szimitott46rinbelii|nem

szi||kiahe|yszinre-i||.tivo|ihibajavitiseset6nahibakiiavi|isitezenid<inbe|iilnemkezdimeg-.
teljes kor(en nem hiritia el'
ha a hiba felmeriil6s6t6l szimitott 8 6rin beliil a hibit
6s

fizetni az 6rintett Elcifizet6 r6sz6re:
K6sedelem eset6n az alibbi k6sedelmi kotb6rt k6teles

5.2.1. Telefonszolgdltatis

a)

eset6n:

szolgiltatisi dii
tirgyh6t megel6z6 havi telies, i:rintett int6zm6nyre vonatkozo
a/6ra./i nt6zm6nY;

b)

tovibbi

szolgtltatisi
uirgyhot megel5z6 havi telies' 6rintett int6zm6nyre vonatkoz6
a./6ra./

dii

7%'

Polgirmesteri Hivatal eset'ljben

5.2.2. Internetszolgiltaris

eset6n:

a) egyhavi telies szolgiltat'isi d4 S%'al 6n I int6zm6ny
b) 6s egyhavi telies szolgiltatisi di1 7%'al6ra /
i

5%-

Polgirmesteri Hivaul

az

nternetszolgiltatis esettin'

ha olyan okb6l' mely6n felel6s a szerz6d6s
Meghirisulisi ktjtb6rt kijteles fizetni a Szolgiltat6'
az 6rintec int6zm6ny a Szolteltat6nak felr6hat6
teljesiGse lehetedentil, tovibbi ha a szerz6d6st
k6tb6n a szerz6d6s 24 h6napra szimitott
okb6l rendkiviili felmondissal felmondja A meghirisulisi
nett6 6n6k6nek 20%-a.
9.4.

Akcitb6rosszeg€taE|6fizet6kii|onfizet6sife|sz6|itissa|6rv6nyesiti,melynekSnaptirinapon
a Szolgllat6 a k6tb6r
belll kell hi6nytalanul eleget tennie a Szolgilot6nak Amennyiben
ill' mulasztisit
k6zhezv6tel6t k6vet6 3 naPon beliil maptanisit'
megfizet6s6re vonatkozo felhivis

-

bizonvit6kokkal alirimaszwa

'

tekintend6'
nem menti ki' akkor a k6vetel6s elismennek

ACE Telecom Telekommunrkigos es lnformatrkai

lD I

Szolgiluto Kft.

crn. l039 Budapest, Arpid u. 2llb.
rel.r +16 I 437 0590 fex:+15 | 240 55l5

rerecom

e'nrlrl. office@aceteleconr.hu
weo: www.itaetelecom.hu

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a kotb6r megfizet6se nem 6rinti El6fizet6nek azt a jogit, hogy
k6tb6ren feliili kirit 6rv6nyesitse a Szolgdltat6val szemben.

a

Az 6rintett El6fizetci a kcivetel6s6t irisbeli felsz6liris ritjdn 6rv6nyesitheti, melynek
a Szolgiltat6
kciteles

8 napriri napon beliir

k6zhezv€tel6t k5vet6

3

marad6ktaranur ereget tenni. Amennyiben a szorgirtat6 a ferhivis

r 6rdemi - indokrissar 6s bizonyit6kokkar aririmasztott
kiment6st nem tesz, akkor a kcitb6rkciveter6s a Szorgirtat6 r6sz6r6r
erismennek tekinthet6 6s
ezzel beszimithat6v6 vdlik, a Kbt. l3O.$ (6) bek. felt6teleinek
tet,es0t6se eset6n. El6fizet6
napon ber

kcivetelheti a fentieken trir {ermeriir6 kirdt. A kin6rit6s
6rv6nyesit6s€re a kritb6r 6rv6nyesGs6re
vonatkoz6 szabilyok megfelelcien alkalmazand6ak.

5.

6.1.

El6fi zet6 iogai 6s kiitelezetts6gei
El5fizet6 joga az Internet szolgiltarisok rendeltet6sszerii
hasznilata. Az El5fizetdt 6rint6 €s nem
rendeltet6sszer' haszniratb6r keretkez6 kirok6n
var6 ferer6ss6get a szorgirtat6

erhirirja magdt6r.
Az Internet szolgirtatisok mindenkor a szorg6rtat6
turajdonit k6pezik, Er6fizet6 a szorgirtatisokra
vonatkoz6an hasznirati joggar renderkezik,
mery jogok kizir6ragosak, de nem i*uhizhat6k

6s nem

tovibb 6rt6kesithet6k.

El6fizet6 koteres a szorgirtatisokat
logszer0, tcirv6nyes c€rokra €s m6dokon hasznirni. Tiros

szolgiltadst

a

hatiryos magyar jogszabiryok szerint iizreti va$/
maginritkot

a

s6rt6,

b0ncselekm6nynek min6s!r6 vagy kcizmegbotrinkoztatisra
arkarmas m6don hasznirni.
6.4.

El6fizet6 hozz'/irut az Eht r57'$ (2) bekezd6s6ben
fogrart adatirom'nyon kiv'ri iisszes adat
kezel€s€hez' irrewe az adaritom{nyban
szerepr6 adatainak az Eht-ban meghatdrozott
c6rokt6l
elt616 felhasznildsihoz.

Szolgiltat6 iotai 6s ktitelezetts,Egei
7.1.

Szolgiltat6 kdtelezetts6ge a megrendelt Internet
6s lp telefonszolg6lat6sokat El6fizet6 r6sz6re a
2 6s 3 pontban megharirozottak szerint,
ieren szerz6d6s 6rv6nyess6g6nek id6tarama
aratt

folyamatosan biztositani,

7.3.

szolgiltat6 kciteres az Er6fizet5 adatait a hatdryos
adaw6dermi er6inisoknak megferer6en kezerni.
szolgiltat6 kciterezetts6ge az Internet 6s rp
terefonszorgirtat.sokker kapcsoratos

iigf6rszorgdrati

tanicsadist intyenesen biztositani Er6fizet6
r6sz6re, Ebbe bereanozik a v€gpontokon szorEirtat6
elul biztositotr' eszkcizok berendez6sek instardrisa, javitisa,
karbanandsa, a szorgiratis

fogadisira var6 arkarmassi t6tere de nem
alhil6zatok 6s szimit6g6pek iizemeltet€se,

.rtozik

javtu.jsa.

T.oldal

bere az Er6fizet6i v6gcontokon iizemer6
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Szolg6ltates megkezd6s6nek illetve a csatlakozas telePit6s6nek haterideie (AszF

8.

4

pont)
8.L

Szolgiltato

a

szolgdltaris ig6nybev6tel6hez sziiks6ges berendez6seket ielen szerz6d6s

megkiit6s6t6l szimitott harminc(30) napon beliil az Elcjfizet6 dltal megielcilt l6tesit6si helyeken
iizembe helyezi 6s a szolgiltatis nyrijrisit megkezdi.
jelen
A teleoit6st kcivet6en Felek itadis-ew6teli iegyz6konyvet k6szitenek. Felek k6pviselet6ben
m6r6si
l6v6 szem6lyek a jegyz6konyvben rcigzitik a szolgiltatis min5s6g6re vonatkozo
illewe El6fizet5 k6pvisel6je iweszi a mfiszaki kialakirist (kibelez6s 6s itaddsi

eredmrlnyeket

feliilet).

A

ieg;z6konyvet

a Felek r6sz6r5l jelen l6v6

szem6lyek hitelesitik aliirisukkal' Felek

jogosult szem€ly ielenl6te
kiielentik, hogy a legyz6konyv {elv6tel6hez nem sziiks6ges aliirisra

al'irisa. Az itadis-dtvetel lebonyolirisit

6s

Felek meghatalmazottaik r6szv6tel6vel bonyolitiik le'

jogosult a szolg{ltat{s szlmliz{sira'
Szolgiltat6 a jegyz5konyvben feltfintetett id6pontt6l
Szolgiltat6 tulajdoniban
A telepitett berendez6sek a szolgiltaris nyirltisinak id6hnama alatt a
maradnak.

l

9.

(ASZF
Rendelkez6sre ilkis, min6s6gi garanciik, hibabeielent6s

9.L

m(kodcik6pes
Szolgiltato szavatolia, hogy vatamennyi iltala nyrijtott szolgiltatis

I

Pont)

a telepiGs
illist villal 6s

id6beni rendelkez6sre
napiit6l. SzolSiltat6 a szolgiltatisok mIk<id6s6re 99'8%-os
6s belf6ldi internet irinyban
garanrilla, hogy az szerz6diitt s{vsz6less6gek bels6 adathilozat
rendelkez6s6re
nemzetkijzi internet irinyban 100%-ban, mindenkor elcjfizet6
9.2.

Szolgiltat6 koteles minden 6sszer( er6feszit6st mettenni

100%'

ill'

a szolgiltatis hat6konysiginak

6s

folyamatossdginak biztosirisa 6rdek6ben'
9.3.

r6szben vagy eg6szben nem 6rhet6 el
Amennyiben a szolgiltatis a villalt mUszaki param6terekkel
Szolg6ltat6 kijel<ilt cimoptisi
az El6fizet6 szimira' akkor az El6fizet6nek ezt ieleznie kell a

kozpontja, illewe kaPcsolattanoia fel6'

A

szolgiltat6s kies6se annak hibaiegyen r6gzitea

a rogzirctt telefonszimok valamelyik6n' ebejelent6s6t6l tekinthetci igazoltnak A hiba beielent6s
beielentett hibit hibaiegen r6gzit' melynek
mailben vagy faxon tehetci meg Szolgiltat6 minden
visszakiildi'
azonosit6 szimit 6s a beielent6s param6tereit El6fizet6nek
9.4.

k6teles az El6fizet6 kiielolt
A szolgiltaris marad6ktalanul tort6n6 visszaillitisiir6l a Szolgiltat6

9.5.

6nesit6ssel tekinthet6 Yisszaillitottnak'
kapcsolattart6inak egyik€t €rtesrteni A szolg{ltatis ezen
alibbiak esem€nyek:
Rendelkez6sre dllisba nem szimitanak bele az

S.oldal
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El6re iitemezett rendszerkarbantarris, mely pontos id5pontjir6l 6s a virhat6 kies6s
id5tartamir6l Szolgirtat6 regaribb 3 nappar meger5z6reg hivataros 6rtesit6st kiirdott. Az
6rtesit6s megkiird6se e-mairen 6s

ll.l4).

a

honrapon

ton6nd kozz€t6teler t6ft6nik. (AszF

szolgirtat6 kizir6rag a sajit rendszer6n v6gez karbantanist, Er6fizet5i ordaron

karbantan.isi szolgdltatist nem v6gez.

. A

yismajor esemenyek

iltal okozott iizemsziinetek, mint peldiul a

term6szeti

katasztr6fik, szind6kos vagy gondatlan rongilis, Iopds illewe
bfincselekm6nyek.

'

sril)ros energia

etirisi

zavarok' meryeket az erektromos szorgirtat6 hibija vagy erdre
iitemezett karbantartisi munkii okoznak.

esetekben a szorgirtat6 kiiteres az iizemsziinet t6ny6t
6s annak kivdrt6 okdt jegyz6kcinyvezni,
melynek egy p6lddnyit erjuttatia Er6fizer5hciz.
szortirtat6 tovdbbi kciteres minden t6re ervirhat6t
megtenni a szolgiltatis mihamarabbj rljraindirisinak
6rdek€ben.
Amennyiben a hiba erhdrrtisa heryszini szem6ryes
ll)'/en

9.6.

kozremfikod6st kivin, szorgdrtat6 kciteres a hiba

elhiritisit 4 6rin berur megkezdeni a hib6t g 6rdn beriir
erhdritani. A hibaerh'ri's
tivoli hozz'if6r€sser is tcin6nhet, ebben az esetben a megkezd6s

megkezd6se

hatirideje szint€n 4 6rin beruri.
El6fizet6 tudomisur veszi, hogy a hibaerhirrtis
rddi6s hir6zati eremek eset6n .jszakai 6rikban

9.7.

illetve rossz id6jiris eset6n munkav6delmi szempontok
miatt nem lehets€ges.
A hibabejerent€sser 6s kezer6sser kapcsoratos

egy6b renderkez6seket az AsZF

tartalmazza.

t0.
r0.

L

,.

pontja

Szolgiltat6s sziineteltet6se, korlitozisa
A Szorg6rtat6 az er6fizet6i szorgirtatist az Er6fizet6

er6zetes vagy egidej' 6rtesitese metett az
alibbi esetekben korlitozhatja, yag/ cscikkentheti
annak min6s6gi vag;r m6s
lellemz6it

f0'f'l'

Amennyiben Er6fizet6 akad^yoaa vagr vesz.ryezteti

a

szorgittat6 h6r6zatdnak

rendeltet6sszerfi mUkod€s6t, igy kiilcinosen,
he

o

Az El6rizet6 az el5fizet6i hozzif6r6si ponthoz megfelel6s6g
tandsiwinnyar
rendelkez6 v6gberendez6st vagy nem megfelel6

nem

interf6sszel rendelkez6

v6gberendez6st csatlakoztatott

e

Az El6fizet6 a szimira nyrijtott szolgiltatist felhasznilva
k6retren leveret kiild.
K6retlen lev6lnek min6siilnek azok az elektronikus
iizenetek amelyek:

i.

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

9.oldal
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olyan tiimegesen kiildott, nagy mennyis6S0 e-mail, amelyeknek tartalma
egymissal nagym6n6kben azonos 6s a cimzettek nem k6n6k kifeiezetten, hogy
ezen e-mail-eket metkaPiik.

iii. az

olyan e-mail-eket, amelyek tobb mint 50 cimzettet tartalmaznak

a

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

A Szolgiltat6 az ilyen k6retlen kereskedelmi vagy k6reden tdmeges e-mail-ek illewe
mennyis6Sii levelek iw6tel6t illewe

nagy

tovibbirisit a hil6zarinak 6s rendszereinek v6delme

6rdek6ben szofweres 6s/Yagy hardveres eszk6zijk segits6g6vel megtagadhatja'

El6fizet6 a
Szolgiltat6 fenti korlitozist abban az esetben alkalmazza amennyiben
az dltala kiildott
Szolgiltat6 ilal biztositott v6dett lP cim oPci6t vilasztotta tehit

tovibbirisra'
elektronikus levelek a Szolgdltat6 SMTP szerver6n keresztiil keriilnek

r

levelet
Az Elcifizetci a szimira nyrijtott szolgiltatist felhasznilva olyan elektronikus
kiild, amely:

i.
ii,
iii.

elfedik'
felad6iinak e-mail cim6t szind6kosan hamisan adjik meg vagy
virussal fertozott csatolt

illominyt tartalmaz'

tartalmaz' amely a
amelv csatolt illominyk6nt olyan v6grehajt6d6 illominyt
feit ki 6s
cimzett(ek) vagy a Szolgiltat6 6rdekeivel ellent6tes tev6kenys6get
is v6gbemehet'
ezen tev6kenys6g a cimzett iohiszem( akarata ellen6re

iv.

n6zve s6nci'
amely tartalma a t'irsadalmi 6n6kekre 6s az emberi m6ltosigra

llyen p6ldiul a f6lrevezet6, trigir' szexuilis' er6szakos tartalmu'

a

ellent6tet szito etcirv6nyellenes cselekedetre felbujt6 itlewe vallisi' Politikai
mail.

.

adatszerz6sre'
Az El6fizetci a szimira nyijtott szolgiltatist felhaszn6lva iogosulatlan
t'iin6n6 behatolisre tesz
adatkiild6sre vagy mis szimitog6pes rendszerekbe

kis6rletet illewe hait v6gre, kiil<in6sen:

i. az internethasznelok

szem6lyi szimitog6p6n vagy szerver6n

tirolt'

illewe

internetez6skijzbenhaszni|tnemnyilvinosvaSyiiz|etititkotkePez6adatok
YaA/ az erre irinyul6
illominvok enged6ly n6lkiili megtekint6se' megszerz6se
kis6rlet,

ii. az internethasznilok szem6lyi szlmitot6P6n vagy szerver6n tirolt
illominyok enged6ly n6lkiili me$iltoztadsa vaty

l0.oldal
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az internethasznil6k szem6lyi szimit6g6p6re vagy szerver€re olyan adatok,
illominyok enged6ly n6lkiili feltolt6se vagy ennek kisErlete, amely az El6fizet6t
kompromitrilhatja, illewe a szdmit6g6p m0kod6s6t hitrinyosan befolyisolhatja,

iv.

mesok tulaldondt k€pez6 szimit6g6pek 6s azok erdforrisainak enged6ly n6lkiili
felhasznilisa sajit c6lra.

Az El6fizet5 a szimira ny0jtott szolgiltarjst felhasznilva Szolgiltat6
szerver€n olyan
adatokaq informeci6kat

i.
ii.

vagr tovibbiq amely:

a rirsadalmi €rt€kekre 6s az emberi m6lt6sigra n6zve s6rt6.
ltyen pElddul

trigir,

f6lrevezet6,

iii.
iv.

tirol

jogosulatlanul megszerzeff, illewe szerz6i jogokat
s6rt

szexudlis, er6szakos

6rtalmt, a trirv6nyellenes cselekedetre

felbujt6 illetve vallisi, politikai ellent6tet szit6 tartalom,
az Alkotminyba vagr a harilyos torv6nyekbe, jogszabilyokba

iltal kindlt term6k tulajdonsigair6l
irir6l bdrkit f6lrevezethetnek.

az El5fizet6
illewe ezek

a

Utkciznex,

vagy szolgiltatis tartalm6r6l,

Amennyiben az El6fizet6 az el6fizet6i szolgiltarist
a Szolgilat6 hozziiirutdsa n6lkiil
harmadik szem6ly r€sz€re tovdbb6n6kesiti vagy
azt a hil6zati szerz6d6sekr6l sz6l6

korminyrendelet szerinti hil6zati szolgiltaris c€ljira
hasznilia.

IL
.

t.

A szerz6d6s id6tartama, felmondis, reklamicir5
Felek jelen szerz5d6st harirozott id6re: a
szerz6d€s hauiryba r6p6s€t6r sz,mitott 24

h6naoos

id6tartamra k<itik.
I t.2.

A szerz6d6s harilyba l6p6se

I t.3.

Jelen szerz5d6s a I

I t.4.

A

l.l.

a mindk6t f6l

iltali iliinis{t k6vet6 5. nap.

pontban meghatirozott id6taram letelt6vel
megsz[nik

szerz6d6s harirozott id6taramira tekintetter

a

szUntethet6 meg.
.5.

Bdrmely f6l jogosult

szerz6d6s rendes fermond6ssar nem

a szerz6d6st rendklvtili felmondissal

szerz6d6sszeg6st kcivet el, 6s azt

felmondani, ha a m{sik f6l srllyos
_ amennyiben orvosolhat6 _
irisbeti mqgint6st k6,vet6en, az

abban megjel6lt hatdrid6n beliil sem
orvosotiaI t.6.

Silyos szerz6d6sszeg6s eset6n a felek felmonddsi
id6t k6,tnek ki, figrelemmel arra, hogr

a

szolgiltaris megsz(n6se az int€zm6nyekn6r azok
tev6kenys6g6nek elehetetten0r6s6t eredm6nyezi.
A felmondisi id6 m6n6ke: 30 nao.
||.7.

Srilyos szerz6d6sszeg6snek min6siil a Szolgiltat6
r6sz6r6l:

a)

ha a

szolgiltatist

az

el6in haririd6ben teljesk6r0en nem kezdi me&
I Loldal
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ha egy naptiri h6napon beliil legalibb 3 alkalommal k6sedelmi kcitb6r fizet6s6re
lenne kiitelezhet6,

c) ha birmelv hibit 24 6rin tril nem javft ki,
d) ha a szimhordozist nem biztositia telies k6riien,
e) ha az alinlatban megharirozott rendelkez6sre illisi

m6ft6ket nem teljesiti

a

Szolgiltat6,

f)

szolgilotisra irinyad6 min6s6gi param6tereket egyebekben nem teljesiti

ha az adott

a szolgeltat6.

8) ha titoktartisi kdtelezetts6g6t meSszegi'
h) ha Szolgiltat6ban kiizvetetten vagy kciwetleniil

25%-ot meghalad6 tulajdoni

jogi szem6lyis6ggel nem
r6szedesest szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy
(l) bekezd6s k)
rendelkez6 gazdasigi rirsasdg' amely nem felel meg a Kbt 56$
pontiiban megharirozott felt6teleknek'

11.8.

r€sz6rcll:
Srilyos szerzcid6sszeg6snek min6stl az El6fizet6

a) ha a tellesit6sigazolds kibocsirisit alapos ok n6lkiil megtagadla'
b) ha titoktart'isi kotelezetts6g6t megszegi'
c) a szolgiltatisi dijat - irisbeli 30 naPos fizet6si hatirid6t
kovet6en

,.9.

'

biztosit6 metintest

sem fizeti meg'

kciteles a misik f6l figyelm6t megfelel6'
A srllyos szerz6d6sszeges eset6n a s6relmet szenvedett f6l

de|ega|ibbSnaposhatiridcive|aszerr6d6sszeriite|jesit6srefe|hivni.Nemkiite|eserrea
vagy a szerz6d6sszeg6s nem
szenvedetr f6l, ha a szerz5d6sszeg6s ism6tl5d6 iellegfi,
s6relmet

orvosolhat6.

|1.10'E|6fizet6amegkotottszerz6d6svonatkozis6bankizir6|agk6z6smegetyezeses
egyoldah! szerz6d6sm6dosltis kik6t6se nem
szerz6d6sm6dositist fogad el a Kbt 303 ! alaplin'
lehetseges.

Vis maior

t2.
12.

L

(Vs

ok miatt bek6vetkez6 szerz6d6sszeg6s6rt
Szolgiltato nem felel az elhirithatatlan kiils6
litott 6s nem befolyisolhat6 olyan
Vis maior-nak min6siilnek a felek iltal el6re nem
maior).

a megfelel5 teljesit6sben' kiil6niisen:
k6riilm6nyek, amelyek mepkadilyozzik a szolgiltat6t

.

{iz, er tiz,belviz, fiildreng6s, jirviny' hurrikin' torndd6' villimcsapis:
.hadiizenette|vatyhad0zenetn6|kii|fo|ytatotthiborri,zendii|6s'po|girizavargis'inv6zi6,
robbantis:
fegyveres konfl iktus, terrorista- vagy szaborizscselekm6nyek
l2.oldal
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sztriikok, munkiskizirdsok, kivEve amelyekben

Zir6

a szolgiltat6 alkalmazottai nem vesznek r6szt.

rendelkez€sek

Felek kijelentik, hogy tev6kenysEgiik sor6n a tudomdsukra

jutott iizleti titkot meg6rzik. Uieu

titokk6nt definiilnak minden olyan adatoc mely a szen6d6s keretein beliil a misik f6ller
kapcsolatban tudomisukra jut. Kiv6tert k6peznek ezar6r azon adatok,
ameryek a Kbc vagy mis
jogszabdlyok szerint nyilvinos adatnak min6siilnek, illewe
amelyet jogszabdly vagy egy6o
dokumentum az iizled titok koreb6l kizir.

132. A

titokrarcisi koterezettseg megszeg6s6b6r ered5

kir6n az ez6rt ferer6s f€r

kin6rir6si

k<itelezetts6ggel tartozik.

lSl

Felek titoktartisi k6terezetts6ge kiterjed

a munkaviflar6kra, iflewe varamennyi porgiri jota
szerz6d6s alapjin munkav6gz6sre irinyul6 jogviszony, vagy
mis jogviszony alapjin a f6llel
l€v5 egy6b szem6lyekre is. Ezen szem6lyek magatart6si6n a
titokartisi

kapcsolatban

ll4
l3

5

kiirclezetts6t viszonylariban az 6rintett f6l, mint salit
magatanisd€n felel.
Felek jognyilatkozataikat kizir6lag irisban, az
iw6tel hely6t €s idei6r azonosithat6
meg 6w6nyesen. A felek fentieken 6ftik az elektronikus
levelez€s (e_mail)
A Felek megegyeznek abban, hogy a vitds k6rd6st

is.

megkis6rlik peren kiviili b€k6s dton rendezni, 6s
csak ennek eredm6nytelens6ge eset6n fordulnak bir6sighoz.
Amennyiben az egTeztet6s nem
vezet eredm6nyre, 6gy jelen szerz6d€sb6l ered6 jogitijuk
tekintet6ben kikdtjk - hatiskcin6l

fiigg6en

136

formiiit

m6don tehetik

Virosi Bir6sdg/pest Megyei Bir6sig kizir6latos i et€kess6t6r
Amennyiben szolgiltal6 a Ptk. szerinti iltalinos szerz6d6ses
felt6telnek min6siil6 szerz6d6ses

-

a Vdci

felt6teleket (pl.: iizletszabilyzat, stb.) alkalmaz, a szerz6d6s-tervezetnek
kifeiezeften art.lmaznia
kell' hogy szoltiltat6 dltalinos szerz6d6si felt6telei
csak

a Fetek k6z6a l6rei6tr szerz6d6sben

nem szabdlyozott k€rd6sekben irinyad6ak.

13T

Amennyiben a szerz6d6s birmery renderkez6se
k6gens jogszabirtyar, vagy a megk6t6s6hez vezet6
erjdris birmery dokumentumdvar etent6tes renne,
akkor a jogs6r6 szerz6d6ses renderkez6s
helyett a megs6rtett jogszabilyi, ill. eljdrdsi okjrati
rendelkez6s az alkalmazand6, minden tovibbi

jogcselekm6ny

t3.8.
f3.9.

-

igy kiilcincisen a szerz6d6s m6dositdsa _ n6lkiil.

A szerz6d6s mell6klet6t k6pezi a kcizbeszerz6si eljiris
iraanyaga"
Szolgiltat6 adaw6delmi el5irdsaj 6s n),ilatkoza6
az ASZf Z,

sz

mell6klet6ben aldlhat6 meg

r6szletesen.
13

l0

Felek kijerentik, hogy hozzijirurnak nev'k misik
f6r r6sz6r6r referenciak6nt t6,rt6n6
megel6l6s6hez elektronikus 6s nyomtatott feliileteiken.
l3.oldal
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Felek kiielentik hogr rendelkeznek

az,il e

k6pess6ggel

6s

meghatalmazissd'

hogr

lelen

szen5d6ses k6telezeas6giiket teliesits6( ez6n mint akaratukkal mindenben egez6t j6vihagy6lag

inlk ali. El6fizet6

kiielenti, hogy e szerz6d6sben foglalakat megismerte 6s elfogadia'

A szerz6d6s elvilaszdraatlan mell6klet6t k6pezi a k6zbeszerz6si ellirds iraanyaga'
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6lal ig6nybevett szolglltat6sok r6szletezesg int6zm6nyenk6nti
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A tiblizatban feltiintetett havidijak neft6 d,sszegelg illewe ezeken feliil lizetend6
rlapjin, a szerz6d6s 4.3. pontiiban foglalt percdijak szerinc

23 350 Ft

:41.350,Ft
a

forgalmi dij fognsztis

