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Mely l6trejiitt egyr6szr6l az

C69n6v:

Sz6khely:

Sz.imlizisi n6v:

Szimlizdsi cim:

Levelez6si nr!v:

Levelez6si cim:

Telefon/Fax:

Adoszim:

Bankszimlasz6m:

K6pviseli, beosztisa:

P6nzijg)'i kaPcsolaftart6;

Tech nikai kapcsolattart6:

Katona Laios Varosi KiinyWer

2600 Vic, Budapesti f6it 37.

Katona Lajos Virosi KonyvLir

2600 V6c, Budapesti f6rlt 37.

Katona Lajos Virosi Konywir

2600 Vic, Budapesti f6rit 37.

+36273 | t335

. !.€.{ 1.'.).1 ir S.... i,a. :3.....
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Mdndli Gyula igazgat6

Kohdrin6 Vona Val6ria

Mindli Gyula igazgat6

tovibbiakban, mint El6fizet6, m6sr6szr6l az

N€v: ACE Telecom Telekommunik{ci6s 6s Informatikai Szotgiltat6 Kft.

K6pviseli: Farmosi Attila 6s Varga Gibor iigyvezet6k

Sz6khely: 1039 Budapesg Arprid u.2llb.

Levelez6si cim: 1039 Budapest, Arpid u.2llb.

Telefon/Fax: +36 | 437-0590 / +36 | 240-5515

Ad6sz6m; 12255726-2-41

C6gjegyz6ksz6m: 0l-09-569352

Bankszimlaszim: | 0 102 103-3 1234804-0000000 |

Hibabejelent6s: +361437-0595;operator@acetelecom.hu

M(szaki iigyelee +36-30-443-4300; +36-20-935- 1965; +36-70-557-6805 (H-V 0-24h)

Honlap cime: www.acetelecom.nu

Ugyf6lszolgilac 1039 Budapest, Arpdd u. 2llb. +36 | 437-0590 (H-P 08:30 - lZ00h)

ASZF el6rhet6s€te: http://acetelecom.hu/dokumentumok/altalanos dokumentumok

tov{bbiakban, mint Szolgiltatri, e$,/iittesen Felek koz6tt az alibbi felt6telek melletc

l. Szerz6d6s tirgya

Loldal
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A szerz6d6s tirgra a Szolgiltat6 El6fizet6 sz{mira a 2. pontban 6s az alibbiak szerint r6szletezett 64.20. l8

KSH besorol{si sz6mi Internet szolg{ltatls, 64.20. | | KSH besorolisi szdmri VolP telefon szolgiltatis

biztosirisa a kiizbeszerz6si eljir6st megindit6 felhivisban, tovibbi a dokumeneici6ban, 6s a mindenkor

hatilyos jogszabilyokban, el6ir6sokban meghatirozott felt6telek mellett;

l.l. Telefonszolg6ltatis

Polgirmesteri Hivatal: l3 db anal6g-, I db lsDN3o telefonvonallal (iisszesen 150 v6gpont)

egyen6rt6kfi lP telefonszolgiltaris. (a megadott mennyis6gekt6l + l5 % elt6r6s lehets6ges)

Egy6b telephelyek 6s int6zm6nyek 70 db anal6g-, l9 db lsDN2 telefonvonallal (tisszesen 274

v6gpont) egyen6rt6k( lP telefonszorgiltatisa (a megadott mennyis6gekt6l +r5% elt6r6s

lehets€ges)

Havi telies mennyis6gek (telefonbesz6lget6s): helyi besz6lget6s 7000 perc/h6; belfoldi besz6lget6s

4000 perc/h6; mobil ir{ny0 besz6lget6s 3000 perc/h6 (a megadott mennyis6gekt6l - 50 % elter6s

lehea6ges).

t 2. Telefonkozpont (lP), valamint 6 db digiuilis 6s I l 3 db anal6g telefonk6sziil6k biztosirisa a muszaki

specifik6ci6 szerint, b6rleti konstrukcioban a Polgdrmesteri Hivatal telephely6re.

1.3. Internetcsatlakozis(szolgiltatis)

A Polgirmesteri Hivatal sz6mira I db 20/20 Mbps sivsz6less6g6 b6relt vonali, redundiLns

kaDcsolat biztosirisa,

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

I Mbps/S l2 kbps, 2 db 2 Mbps/S l2 kbps garantilt sivsz6less6g0 internet csatlakozis biztositisa.

Szolgeltat6 eltal ny0itott szolgiltatlsok
Internet hozzif6r6si szolgiltatis

Internet hozzif6r6si szolg{ltatis*

szerz6d6s l.sdm( mell6klet.

2.oldal
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3.

3.t.

4.

4.t.

3.4.

Vol P telefonszolg{ltatis

Szerz6d€s ellen6rt6k6nek megfi zet6se:

A szolg6ltatisi dilat (ide 6rtve a b6rletjogviszony alapj6n fizetend5 dsszegeket is), az itazolt

szer:5d6sszerfi teliesit6st kijvetcien havonta, ut6lag, a felhasznilisi hely szerinti v6telez6

int6zm6ny vagy gazdasdgi cirsasig (felhasznll6) egyenliti ki a Kbt. | 30. $ ( | )-(6) bekezd6se szerint

itutaldssal, forintban (HUF).

El6fizet6k a kifizet6s soriLn az ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. torveny 36/4. g-ban

foglaltakat teljes korben alkalmazza.

A Szolg6ltat6 altal mepjdnlort dij tartalmaz valamennyi, a szolgiltarissal kapcsolatos kdltsetet,

dijat, igy tovribbi fizet6si ig6nnyel a Szolglltat6 a k6sedelmi kamaton kiviil nem 6lhet.

K6sedelmes fizetes eset6n a Ptk. 30l/A.{ szerinti k6sedelmi kamat fizetend6.

Szolgr.ltat6 eltal nyiitott szolgiltatasok havidijai, egy6b fizet6si feltetelek

El6fizet6 a szolg6ltatisok l6tesit6s6€n 6s ig6nybev6tel66rt az al{bbl aibl{zatban foglalt havidijakat

fizeti meg a Szolgiltat6 szdmlija alaplin.

Internet hozzlf6r6si szolg{ltatis

Vol P telefonszo196ltat6s#

Hozzif6r6s tipusa

lP telefonvonal

lP trunk

felsoroldsa

szerz6d6s l.sz6m0 mell6klet.

l0/ l0 Mbps szimmetrikus internet

I Mbps/5 l2kbps internet

szerz5d€s l.szimri mell6klet.

3.oldal
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4.3. Vezet6kesVolPtelefonszolg{ltacisdijai*

Szolgiltacis mennls6gt fun6glr Ft

hagyom6nyos telefon megajinlisa

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

db |SDN3O vonal

vagy

lP telefon eset6n; 424 v6tpont

megajinlisa eset€n: 83 db

anal6g, 19 db |SDN2, I db

lSDN30 vonal

vogl

lP telefon eset6n: 424

525 Ft +Afa

v6tpont

Helyi hfvisok

(cs0csid6ben 6s cs(csid6n kiviil)
7000 perc/h6* 2,60 Ft +Afa

Belfiildi hivisok

(csricsid6ben 6s cs0csid6n kiviil)
4000 perc/h6* 3,00 Ft +Afa

Mobil hril6zat fel6 irinyul6 hivdsok

(csricsid6ben 6s csricsid6n kiviil)
3000 perc/h6* 16,00 Ft +Afa

l.szimri mell6klet.

4.4. Telefonszolgdltatishoz kapcsol6d6 telefonkozpont 6s k6szill6kek b6rleti diia *

Szolglltatis Egys6gir (iisszesen) Fdh6 Osszesen Ft/h6

Telefonktizpont 6s k6szril6kek

b6rleti d(a
95 200 Ft +Afa 95 200 Ft +Ah

6sszesitett ktiltseg 95 200 Ft +Afa

Lszim0 mell6klet.

4.s. Vezet6kes VolP telefonszolg{ltatls N€mzetkiizi percdiiai*

Vezet6kes VolP telefonszolg6ltatls
Percdiiak (nett6)

(cs(csid6ben 6s cs0csid6n kiviil)

Nemzetkiizi L dijz6na 6,5 Ft +Ah

Nemzetkijzi 2. dfiz6na 10,50 Ft +Afa

Nemzetkijzi 3. dijz6na 19,20 Ft +Afa

Nemzetkiizi 4. dfiz6na 32,40 Ft +Ah

4.oldel
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Nemzetkcizi 5. dijz6na 49,80 Ft +Afa

Nemzetkiizi 6. dijzona 74,70 Ft +Ala

Nemzetkijzi 7. diizona 124,50 Ft +Afa

Nemzetkijzi 8. dijz6na | 70,20 Ft +Afa

Nemzetkozi 9. dijz6na 1580,00 Ft +Afa

Fenti tisszegek nett6 6n6kek, az AFA a mindenkor 6rv6nyes AFA torv6nyek szerint keri.jl szimlizdsra.

4.8.

4.9.

4.7.

4. .

4.t2.

A szerz6d6s l. szimi mell6klete taftalmazza a szolgdltatdsok r6sztetes (t6telenk6nti) bonrisit
int6zm€nyenkrint.

A szolgiltarisi dijat (ide ertve a b6rletjogviszony alapjdn fizetend6 iisszegeket is), az igazolt
szeru6d6sszeru teljesit€st kiivet6en havonta, ut6rag, a ferhaszn{rdsi hery szerinti v6terez6
int€zm6ny vagy gazdasigi rirsasig (ferhasznir6) egyenriti ki a Kbt. | 30. g ( r)-(6) bekezd6se szerin!
itutaldssal, forintban (HUF).

El6fizet6k a kifizet6s sorin az adozds rendj6r6l sz6l6 2003.6vi XCII. torvdny 36/4. {_ban
foglaltakat teljes kijrben alkalmazza.

A 5zolgiltat6 dltal megajinrott dij tartarmaz varamennyi, a szorgirtarissar kapcsoratos korts6geq
diat igy tovibbi fizet6si ig6nnyel a szolgiltat6 a k6sedelmi kamaton kivOl nem dlhet.K6sedelmes
fizet6s esetrin a Ptk. 30 l/A.$ szerinti k6sedelmi kamat fizerend6.

Az ad6zds rendj6rcir szor6 2003. evi XCt. torv6ny 36/4. $-6nak renderkez6seinek arapjdn a
kozbeszerz6sek terjesft6s6hez kapcso16doan a kozbeszerz6sekr6r sz6t6 titrvEny (a tovdbbiakban;
Kbt) szerinti nyertes ajinra$ev6 - jeren esetben szorg{rtat6 - kiizott metktitiin vilarkozisi
szerz6d6sek alapiin tcirt6n5, a havonta nett6 m6don szimitott 200 ooo forintot meghalad6
kifizet6sn6l El6fizet6 szorgirtat6nak a terjesft6s6n - visszatare6si kiiterezetts6g n6rk0r - abban az
esetben fizethet, ha

a) Szolgiltat6 bemutat, {tad vagy megk0ld a t6nyleges kifizet6s id6ponti6t6l szimitott 30
napnil nem r6gebbi nemlegesnek min6sii16 ad6igazolist, vagy

b) szolgrirtat6 a kifizet6s id6pontjiban szereper a k6zartoz{smentes ad6z6i
adatbizisban.

A Szolgdltarishoz kapcso16d6 egy€b dijak nincsenek

Szimlapanaszok beielent6sdnek m6dja a kijelcilt kapcsolattart6kon keresztiil tort6nhet i.isban.
faxon, vagy e-mail-en. A bejelent€shez minden esetben az al{bbi adatokar kell megadni: n6v,
sziml{zisi cim, l6tesft6s helye.
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4.12.1. Ha az El6fizet6 a beielent6s6t a dijfizet6si hauirid6 lelina el6tt ny[itia be a

Szolgiltat6hoz, rigy a bejelent6sben 6rintetr dijt6tel vonatkozisiban a dijfizet6si hacirid6 a

dijreklamici6 megvizsgdldsdnak id6tanamival meghosszabbodik.

4.12.2. Ha a Szolg{ltat6 az el6fizet6i belelent6snek helyt ad, havi dijfizetEsi k6telezem6g eset6n

a kiivetkez6 havi elszimol{s alkalmival, egy6bk6nt a belelent6s elbiril6sit6l szimitott harminc

napon beli.il a diikiilitnbiizetet az El6fizet5 szimlijin egy iisszegben j6viirja vagy azt az El6fizet6

vilaszt6sa szerinr az El6fizet6 6ltal irisban vagy elektronikus lev6lben jelzett bankszimlira vagy

magyarorszlgi cimre az El6fizet6 r6sz6re egy iisszegben visszafizeti, amennyiben az el6fizet6nek

nincs a Szolgiltat6val szemben fenn6ll6 lejin diitartozisa.

5. K6sedelmi kiitb6r

5.t. K6sedelmi kotb6rt k6teles fizetni a Szolgiltat6, ha olyan okb6l, mely6n felel6s k6sedelembe esik.

A Szolgdltat6 szolgiltatisi k6sedelembe esik, ha a hiba felmeriil6s6t6l szimitott 4 6rin belijl nem

szlll ki a helyszinre - ill. eivoli hibajaviris eseten a hiba kiiavitisit ezen id6n beliil nem kezdi meg -,

6s ha a hiba felmeriil6s6t5l szimitott 8 6rdn beli.il a hibit telies korrien nem h6rftla el.

s.2. Kesedelem eset6n az alibbi k6sedelmi kiitb6rt koteles fizetni az 6rintett El6fizet6 r6sz6re:

5.2.1. Telefonszolgiltariseset6n:

a) tirgyh6t megel6z6 havi teljes, 6rintett int6zm6nyre vonatkoz6 szolgiltatisi d( 5%-

a/6ralint6zm6ny; tov6bbi

b) cirgyh6t megel6z6 havi teljes, 6rintett int6zm6nyre vonatkoz6 szolgiltacisi dii 7%-

a./6ra./ Polg{rmesteri Hivatal eset6ben

5.2.2. Internetszolgiltaris eset6n:

a) egyhavi telies szolgiltatisi dii 5%'^l 6n I int6zm6ny

b) 6s egyhavi telles szolgiltatisi dlil 7%-a16.a / Polgirmesteri Hivatal az

internetszoltdlta?is eset6n.

5.3. Meghi0sullsi k6tb6rt kijteles fizetni a szolgiltato, ha olyan okb6l, mel/6n felel6s a szerz6d6s

teljesit6se lehetedeniil, tovibbi ha a szerz6d6st az 6rintett int6zm6ny a Szolgilat6nak felr6hato

okb6l rendkiviili felmondissal felmondia. A methi0suli,si ktitb6r: a szerz6d6s 24 h6napra szimitott

nett6 6rtek6nek 20%-a.

s.4. A kotb6r iisszeg6t a El6fizet6 kijlon fizet6sl felsz6litissal 6rv6nyesiti, melynek 8 naptiri napon

betul kell hianytalanul eleget tennie a Szolg6ltat6nak Amennliben a szolg6ltat6 a k6tb6r

megfizet6s6re vonatkoz6 felhiv{s k6zhezv6tel6t kiivet6 3 napon beliil magataruiseq ill. mulasz6s6t

- bizonyit6kokkal alirjmaszwa - nem menti ki, akkor a ktivetel6s elismertnek tekintend6.
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5.6.

5.

6.3.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a kiitb6r megfizet6se nem 6rinti El6fizet6nek azt a jogit, hogy a

kijtb6ren feliili kdrit erv6nyesitse a Szolgiltat6val szemben.

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

kiiteles I napriri napon beriir marad6ktaranur ereget tenni. Amennyiben a szorgirtat6 a ferhiv6s

k6zhezv6tel6r kcivet6 3 napon bel0l 6rdemi - indokr{ssal 6s bizonyit6kokkar alitimasztoct -
kiment6st nem tesz, akkor a kcitb6rkijvetel6s a Szolgiltat6 r6sz6r5l elismertnek tekinthetci 6s

ezzer beszimithat6vi v6rik, a Kbt. r30.9 (6) bek. fert6tereinek teriesiir6se eset€n. EIcifizet6
kdvetelheti a fentieken til felmer0l6 kirdt. A kdrt6rit6s 6rv6nyesit6s6re a kotb6r 6rv6nyesit6s6re
vonatkozo szabdlyok megfelel6en alkalmazand6ak.

El6fi zetci jogai 6s kiitelezetts6gei

El6fizet5 joga az Internet szorgirtarisok rendertet6sszeru haszndrata. Az Er6fizet5t 6rintci 6s nem
rendeltet6sszer( haszniratb6r keretkez6 kirok6rt var6 feler5ss6get a szorgirtat6 erhdritja magdt6r.
Az Internet szolgirtatisok mindenkor a szorgirut6 turajdondt k6pezik, Er6fizet6 a szorgirtarisokra
vonatkoz5an haszn{rati joggar renderkezik, mery jogok kiziroragosak, de nem dtruhizhat6k 6s nem
tovibb 6rt6kesithet6k.

El6fizet6 koteles a szorg{rtatisokat jogszer(, torv6nyes c6rokra 6s modokon haszn6rni. Tiros a
szolgdltacist a hatilyos magyar jogszabilyok szerint iizleti vagy maganritkot s6n6,
bfincselekm6nynek min6siil6 vagy kcizmegbotrinkoztacisra arkarmas m6don haszndrni.
El6fizet6 hozzdjdrul az Eht 157.$ (2) bekezdes6ben foglalt adatillomanyon kiviili iisszes adat
kezel6s6hez' illetve az adari|ominyban szereprci adatainak az Ehc-ban meghatirozott c6rokt6l
elt616 felhasznil{sihoz.

Szolgiiltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

Szolgiltat6 kotelezetts6Se a megrendelt Internet 6s lP telefonszolgiltatisokat El6fizet6 r6sz6re a
2 6s 3 pontban meghatirozottak szering jelen szerz6d6s 6rv6nyess6g6nek id6tartama alatt
folyamatosan biztositani.

szolgil."t6 kiiteles az Er6fizet6 adatait a hatilyos adaw6dermi er6irlsoknak medeter6en kezerni.
Szolgiltato kiitelezetcs6ge az Internet 6s rp terefonszorgirtatisokkar kapcsoratos iigy'6rszorgirati
tandcsaddst inSyenesen biztositani Er6fizet6 r6sz6re. Ebbe bereortozik a vcgpontokon szorg6rtat6
iltal biztositotr, eszkiizcik berendez6sek instaririsa, iavitisa, karbananisa, a szorgdrtatis
fogaddsira val6 alkalmass{ t6tere de nem tanozik bere az Er6fizet6i v6tpontokon iizemer6
alhdl6zatok 6s szdmit6g6pek 0zemeltet6se, iavitisa.

6.4.

7.

7.1.

7.2.

T.oldal
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8. Szolgiltatis megkezd6s6nek illetye a csatlakoz6s telepit6senek hatrirideie (ASZF 4.

pont)

8.t. Szolgilut6 a szolgiltaris ig6nybev6tel6hez sziiksEges berendez6seket lelen szerz<5d6s

megkiit6s6t6l szimitott harminc(3O) napon beliil az El6fizet6 {ltal medelolt l6tesit6si helyeken

iizembe helyezi 6s a szolgiltaris nyrijrisit megkezdi.

8.2. A telepit6st kovet6en Felek itadis-dtv6teli jegyz6konyvet k6szitenek. Felek k6pviselet6ben ielen

l6v6 szem6lyek a legyz6ktinyvben riigzitik a szolgiltatds min6s€g6re vonatkoz6 m6r6si

eredm6nyeket illewe El6fizet6 k6pvisel6ie {weszi a mfiszaki kialakitist (kibelez€s 6s 6tadisi

feliilet). A jegyz6k6nyvet a Felek r6sz6r6l ielen l6v6 szem6lyek hitelesitik aliirisukkal, Felek

kiielentik, hogy a jegyz6konyv felv6teldhez nem sziik6ges aldirisra iogosult szem6ly ielenl6te 6s

alifrisa. Az itadis-6w6tel lebonyolirisit Felek meghatalmazottaik r6szv6tel6vel bonyolitl6k le.

Szolgiltat6 a legyz6kdnyvben feltfintetett id6pontt6l ioSosult a szolgdltatis sz6mlizisdra.

8.3. A telepitett berendez6sek a szolgiltatis nyriitisdnak id6tartama atatt a Szolgiltat6 tulaldonlban

maraonaK.

9.

9.t.

Rendelkez6sre iill6s, min6s6gi SaranciAk, hibabeielent6s (ASZF I l. pont)

szolgiltat6 szavatolia, hogy valamennyi iltala nyrlitott szolgiltaris m6kiid6k6pes a telePit€s

napj6t6l. Szolt6hat6 a szolgiltatasok mrikod6s6re 99,8%-os id6beni rendelkez6sre illdst villal 6s

garanrilja, hogy az szerz6diitt slvsz6less6gek bels6 adathil6zat 6s belftildi internet irinyban 100%,

nemzetkitzi internet irinyban 100%-ban, mindenkor el6fizet6 rendelkez6s6re 6ll.

Szolgdltat6 kdteles minden 6sszer0 er6feszit6st megtenni a szolg6latds hat6konysigtinak 6s

folyamatossigdnak biztosirisa 6rdek6ben

Amennyiben a szolgiltaeis a villalt mriszaki param6terekkel r6szben vagy eg6szben nem 6rhet6 el

az El6fizet6 szlmira, akkor az El6fizet6nek ezt ieleznie kell a szolgSltat6 kiiel6lt timogauisi

kozpontja, iltewe kapcsolattan6ja fel6. A szolgiltatis kies6se annak hibajegyen riigzitett

beielent6s6t6l tekinthet6 igazoltnak. A hiba beielent6s a r,iiSzitett telefonszimok valamelyik6n' e-

mailben vaty faxon tehet6 meg. Szolgilat6 minden beielentett hibit hibaiegyen riigzi$ melynek

azonosit6 szimit 6s a beielent6s param6tereit El6fizet6nek visszakiildi'

A szolgiltatls marad6ktalanul tijrt6n6 visszaillitislr6l a szolgilato kiiteles az El6fzet6 kiieltilt

kapcsolattan6inak e$/ik6t 6rresiteni. A szolgiltatis ezen 6rtesit6ssel tekinthet6 visszaillitottnak.

Rendelkez6sre 6llisba nem sz6,mitanak bele az alibbiak esem6nyek

9.2.

9.3

9.4.

S.oldal
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r El6re iitemezeft rendszerkarbantarcis, mely pontos id6ponti6r6l 6s a virhat6 kies6s

id6tartamir6l Szolgiltat6 legal6bb 3 nappal megel6z6leg hivatalos 6nesit6st kiildiitr Az

6nesit6s megkiildese e-mailen 6s a honlapon ttirt€n6 k6zz6retellel t6rt6nik. (ASZF

ll.l4). Szolgiltat6 kizdr6lag a sajdt rendszer6n v6gez karbantartist, El6fizet6i oldalon

karbantartisi szolg6ltat6st nem v6gez.

o A vismajor esem€nyek iltal okozott iizemszi.inetek, mint p6ldiul a rcrm6szeti

katasztr6fik, szdnd6kos vagy gondatlan rong{|6s, lop6s illetve b0ncselekm6nyek.

r Srilyos energia ellitisi zavarok, melyeket az elektromos szolg6lut6 hibiia vagy el5re

iitemezett karbantanisi munkii okoznak.

llyen esetekben a Szolgdltat6 koteles az iizemsziinet t6ny6t 6s annak kivilt6 oklt jegyz6kcinyvezni,

melynek egy p6ldinyit eliuftatja El6fizet6hiiz. Szolgiltat6 tovibbl koteles minden t6le elv{rhat6t

megtenni a szolgiltatds mihamarabbi rijrainditisinak 6rdek6ben.

e.6. Amennyiben a hiba elhiritisa helyszini szem6lyes kijzrem(kijd6st kivin, Szolg6ltat6 kijteles a hiba

elhiricisdt 4 6rdn bel0l megkezdeni a hibit 8 6rin beliil elhiritani. A hibaelhirftis megkezd6se

tdvoli hozzif6r6ssel is t6rtenhet, ebben az esetben a megkezd6s hatirideje szint6n 4 6rin beliili.

El5fizet6 tudomisul veszi, hogy a hibaelhiritis ridi6s hil6zati elemek eset6n 6lszakai 6rikban

illewe rossz id6jiris eset6n munkav6delmi szempontok miatt nem lehets6ges.

e.7. A hibabejelent6ssel 6s kezel6ssel kapcsolatos egy6b rendelkez6seket az ASZF Il. pontja

tartalm azza.

10, Szolgiltat6ssziineteltet6se,korlatozasa

10.1. A Szolg6ltat6 az el6fizet6i szolgiltatist az Eli5fizet6 el6zetes va$f egyidej0 ertesltese mellett az

alibbi esetekben korlitozhatja, vagy csokkentheti annak min6s6gi vagr mis iellemz6it
l0.l.l. Amennyiben El6fizet6 akadilyoza vagr vesz6lyezteti a Szolgilato hril6zacinak

rendeltet6sszer( mUkijd6s6q igy kiiliinosen, ha

. Az El6fizet6 az el6fizet6i hozzif6r6si ponthoz megfelel6s6g tanisiwdnnyal nem

rendelkez6 vdgberendez6st vag), nem megfelel6 interf6sszel rendelkez6

v6gberendez6st csatlakoztatotc

. Az El6fizet6 a szimira nyriltoa szolglltauist felhasznilva k6retlen levelet kild.

K6retlen lev6lnek min6siilnek azok az elekronikus 0zenetelg amelyelc

i. kereskedelmi vagy egy6b inform6ci6t tartalmaznak 6s a cimzettek nem k6rt6k

kifejezetten, hogy ezen e-mail-eket megkapjik

9.oldal
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ii. olyan tomegesen kiildiitt, nagy mennyis6g( e-mail, amelyeknek tartalma

etymissal nagym6ft6kben azonos 6s a cimzettek nem k6rt6k kifejezeften, hogy

ezen e-mail-eket metkapjik.

iii. az olyan e-mail-ekeg amelyek t6bb mint 50 cimzetter brtalmaznak a

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

A Szolg{ltat6 az ilyen k6retlen kereskedelmi vagy k6retlen tiimeges e-mail-ek illewe nagy

mennyis6gu levelek dtv6tel6t illetve tovibbirisdt a h6l6zatinak 6s rendszereinek v6delme

6rdek6ben szofweres 6s/vagr hardveres eszkiiziik segia6g6vel megtagadhatja.

Szolg6ltat6 fenti korldtozdst abban az esetben alkalmazza amennyiben El6fizet6 a

Szolgiltat6 dltal biztositott v6dert lP cim opci6t vilasztotta teh6t az {ltala kiildott
elektronikus levelek a Szolgiltat6 SMTP szerver6n keresztiil kerilnek tovdbbicisra.

r Az El5fizet6 a szimdra ny(jtott szolgiltatist felhaszn{lva olyan elektronikus levelet

kiild, amely:

i. felad6jinak e-mail cim6t szind6kosan hamisan adjik meg vagy elfedik.

ii. virussal fert6zott csatolt lllominyt tartalmaz.

iii. amely csatolt illominyk6nt olyan v6grehajt6d6 illomrinyt tartalmaz, amely a

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

ezen tev6kenys69 a cimzett j6hiszem( akarata ellen6re is y6gbemehet.

iv. amely tartalma a rirsadalmi 6n6kekre 6s az emberi m6lt6sigra n6zve s6rt6.

llyen p6lddul a f6lrevezet6, trig{r, szexudlis, er6szakos tartalm[, a

torv6nyellenes cselekedetre fetbujto illewe vallisi, politikai ellent6tet szit6 e-

mail.

o Az El6fizet6 a sz6mdra ny(jtott szolgilatlst felhasznilva iogosulatlan adatszerzdsre,

adatktild6sre vagy mds szimlt6g6pes rendszerekbe tiirt6n6 behatol{sra tesz

kis6rleret illewe hajt v6gre, kiiliiniisen:

i. az internethasznil6k szem6lyi szimlt6g6p6n vagr szerver6n tirolg illewe

internetez6s kijzben hasznilt nem nflvAnos vag/ iizleti titkot k6pez5 adato(

illomdnyok enged6ly n6lk0li megtekinrdse, megszerz6se wagy az erre ir6nyul6

kis6rlet,

ii. az internethaszndl6k szem6lyi szimirt6g6p6n vagy szerver6n tdrolt adatok

6llominyok enged6ly n6lkiili megviltoztacisa vagy az erre irinyu16 kfs6rleq

l0.oldal
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iii. az internethasznil6k szem6lyi szimit6g6p6re vagy szerve16re olyan adatok,

illominyok enged6ly n6lkiili feltd,lt6se yaty ennek kis6rlete, amely az El6fizetcit

komPromittilhatia, illetve a szimit6g6p mUkcid6s6t hitrinyosan befoly{solhatja,

iv. misok tulaidon6t k6pez6 sz6mit6g6pek 6s azok er6forrisainak enged6ly n6lkUli

felhaszndlisa sajdt c6lra.

r Az El6fizet6 a szimira ny(jtott szolgiltatdst felhaszn6lva Szolgdltat6 szerver6n olyan

adarokat, informici6kat drol vagy tovdbbit, amely:

i. jogosulatlanul megszerzem, illewe szerz6i jogokat s6rt

ii. a tirsadalmi 6n6kekre 6s az emberi m6lt6sigra n6zve s6rt6. llyen p6ldiul a

f6lrevezet6, trigdr, szexuilis, er5szakos tartalmU, a tiirv6nyellenes cselekedetre
felbujt6 illetve yallisi, politikai ellent6tet szit6 tarulom,

iii. az Alkotminyba vagy a harilyos tcirv6nyekbe, jogszab{lyokba 0tkoznek,
iv az Er6fizetci irtar kinirt term.k turajdonsdgair6r vagy szorgirtatis tartarmdr6r,

illetve ezek drir5l birkit f6lrevezerhetnek.

o Amennyiben az El6fizet6 az el6fizet6i szolgiltarist a Szolgiltat6 hozziidruldsa n6lkLil
harmadik szem6ly r6sz6re tovibb6n6kesiti vagy azt a hil6zati szerz5d6sekr6l sz6lo
korminyrendelet szerinti hil6zati szoltdltatis c6ljdra hasznilia.

I l. A szerz6d6s id6tartama, felmondis, reklamici6
rr'r' Felek jeren szerz6d,lst harirozott id6re: a szerz5d6s hatiryba r€p6s6t6r szimitott 24 h6naoos

id6tartamra kcitik.

tt.2. A szerz6d6s hatilyba l6p6se a mindk6t f6l iltali dldrrisrit kijvet6 5. naD.

| 1.3. Jelen szerz6d6s a I l.l. pontban methar.{rozott id6tartam letelt6vel megszrinik
rr'4 A szerz5d6s hagirozott id6tartamdra tekintetter a szerz6d6s rendes fermondissar nem

sziintethet5 meg.

ll s Bdrmely f6l logosult a szerz6d6st rendkiviili felmonddssal felmondani, ha a m6sik f6l srilyos
szerz<5d6sszeg6st k<ivet er, 6s azt - amennyiben orvosorhat6 - ir{sberi megint6st kcivet6en, az
abban megjelcilt haririd6n beliil sem orvosolja.

ll 5 srilyos szerz6d6sszeg6s eset6n a ferek fermonddsi id6t ktitnek ki, figyeremmer arra, hogr a
szolgdltatis megszun6se az int6zm6nyekn6l azok tev6kenys6g6nek ellehetetlenul6s6t eredm6nyezi.
A felmonddsi id6 m6n6ke:30 nao.

tt.7. Srilyos szerz6d6sszeg6snek min6sLil a Szolgiltat6 r6sz6r6l:

a) ha a szoltilorjst az el6irt hacirid6ben teljesk6rrien nem kezdi meg
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b) ha egy napciri h6napon beliil legalibb 3 alkalommal k6sedelmi kotb6r fizet6s6re

lenne kotelezhet6,

c) ha birmely hibit 24 6riin til nem javit ki,

d) ha a szimhordozist nem biztositja teljes kiSr(en,

e) ha az allnlatban meghatirozott rendelkez6sre ill{si m6n6ket nem teliesiti a

Szolgdltat6,

f) ha az adott szolgiltatisra irinyad6 min6s6gi param6tereket eSyebekben nem teliesiti

a szolg6ltat6,

g) ha titoktartisi kiitelezetts6g6t megszegi,

h) ha Szolgiltat6ban kitzYetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulaidoni

r6szedes6st szerez valamely olyan iogi szem6ly vagy logi szem6lyis6ggel nem

rendelkez6 gazdasigi rirsasig, amely nem felel meg a Kbt. 56.S (l) bekezd6s k)

pontiiban meghatirozott felt6teleknek.

tt.8. Silyos szen6d6sszeg6snek min6siil az El6fizet6 r6sz6r6l;

a) ha a teliesit6sigazolls kibocsit'isdt alapos ok n6lkiil meStagadia,

b) ha titoktartisi kdtelezetts6g6t megszegi'

c) a szolg{ltacisi dijat - irisbeli 30 napos fizet6si harjrid6t biztosit6 metint6st

kiivet6en - sem fizeti me8,

It.9. A s(lyos szerz6d6sszeg6s eset€n a s6relmet szenvedett f6l k6teles a misik f6l figyelm6t megfelel6,

de legalibb 8 napos hatirid6vel a szerz6d6sszer( teljesit6sre felhivni. Nem k6teles erre a

s6relmet szenveden f6l, ha a szerz6d6sszeg6s ism6tl6d6 iellego, vaa/ a szerz6d6sszeg6s nem

orYosolhat6.

tl.lo. El6fizet6 a megkittott szerz6d6s vonatkozisiban kiz tiiag k6ziis mege8/ez6ses

szerz6d6sm6dosirist fogad el a Kbr 303.$ alapjdn, egyoldahi szerz6d6sm6dositis kikiit6se nem

lehets6ges.

12.

t2. r.

Vis maior

Szolgiltat6 nem felel az elhlrithatatlan kiils6 ok miatt bekiivetkez6 szerz6d6sszeg6s6n (Vis

maior). Vis maior-nak min6siilnek a felek iltal el6re nem litott 6s nem befolyisolhat6 olyan

ki!r0lm6nyek, amelyek megakadilyozzik a szolgiltat6t a megfelel6 teliesitesben, kiil6nijsen:

. tiz,6wiz, belviz, fiildreng6s, i6rviny, hurrikin, tornid6' villimcsaPis;

. hadiizenettel vagy haduzenet n6lkul folytatoa hiboru, zend0l6s, polgiri zavargis' invizi6'

fegyveres konfl iktus, terrorista- vagy szabotizscselekm6nyek robbant6s;

l2.oldal
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' sztrd,kok, munkdskiz{r6sok, kiv6ve amelyekben a szolgdltat6 alkalmazottai nem vesznek r6szr.

13, 2616rendelkez6sek

l3l. Felek kijelentik, hogy tev6kenys6gLik sorin a tudomisukra jurott iizleri titkot meg6rzik. Uzleti

titokk€nt defini6lnak minden olyan adatot, mely a szerz6d€s keretein beliil a m{sik f6llel

kapcsolatban tudomisukra jut. Kiv6tert k6peznek ezar6r azon adatok, ameryek a Kbt. vagy mis
jogszab6lyok szerint nyilvinos adatnak min5siirnek, iIetve ameryet jogszabdry vagy egy6b

dokumentum az Lizleti titok kcir6b6l kizdr.

13.2. A titoktart'isi kotelezetts6g megszeg6s6b6l ered6 kdr6rt az ez6rt felel6s f6l kirt6rit6sr
kijtelezetts6gtel brtozik.

13.3. Felek titoktarisi kiitelezerts6ge kiterjed a munkav{llal6kra, illetve valamennyi polg6ri jogr

szerz6d6s alapjin munkav6gz6sre irdnyul6 jotviszony, vagy m6s iogviszony alapjin a f6llel
kapcsolatban l6vci egy6b szem6lyekre is. Ezen szem€lyek magatartisi6rt a titoktargjsl
kiitelezetts6t viszonylatdban az 6rintetr f6l, mint sajet magatartisi6n felel.

l34 Felek jognyilatkozataikat kiz6r6lag irdsban, az dtv6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don tehetir<

met erv6nyesen. A felek fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s (e_mail) formijit is.

l3 5 A Felek megegyeznek abban, hogy a vitis k6rd6st megkis6rlik peren kivLili b6kes rlton rendezni, 6s

csak ennek eredm6nytelensrlge eset6n fordulnak bir6s6ghoz. Amennyiben az egyeztet6s nem
vezet eredm6nyre' 6gy ielen szerz6d6sb6l ered6 jogvitijuk tekintet6ben kikorik - hat6sk6rt6l
fiigg6en - a Vici Vdrosi Bir6sdg/pest Megyei Birosig kizir6lagos illet6kess6g6t.

ll6 Amennyiben Szolgiltat6 a Ptk. szerinti iltalinos szerz6d6ses felt6telnek min6siil6 szerz6d6ses
felt6teleket (pl.; iizletszab{lyzat, stb.) alkalmaz, a szerz6d6s-tervezetnek kifeiezetten tar6lmaznia
kell' hogy Szolgdltat5 iltaldnos szerz6d6si feh6telei csak a Felek koziitt letreiiirt szerz6d6sben
nem szabilyozott k6rd6sekben irinyad6ak.

t3T Amennyiben a szerz6d6s bdrmery renderkez6se k6gens jogszabilyar, vagy a megktit6s€hez vezet.
eljirds bdrmely dokumentumivar efient6tes renne, akkor a iogs6rt6 szerz6d6ses renderkez6s
helyett a megs€rtett iogszabdlyi, ill. eljinisi okirati rendelkez6s az alkalmazand6, minden tovibbi
jogcselekm6ny - igy kiilonijsen a szerz6d6s m6dosicisa _ n6lkiil.

i3.8. A szerz5d6s mell6klet6t k6pezi a kozbeszerz6si eli6ris iraanyaga.

13.e. szolgdltat6 adatv6dermi er6irisai 6s nyiratkozata az Aszr l. sz. mel6kret6ben tar6rhat6 meg
r€szletesen.

ls l0 Felek kijelentik, hogy hozz{jirulnak neviik mdsik f6l r6sz6r6l referenciak6nr t6rt6n6
megjelol6s6hez elektronikus 6s nyomtatott fel!ileteiken.

l3.oldal
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t3.tt. Hek kilelendk hogr rendelkeanek azal a k6pess6ggll 6s meghaalmerdssal' hog lelen

szcrz5d6ses kiitelczetts6g0k€r telicsfo6b ez6rt mlnt akaratukkal mlndenben egez5t l6vlhag6lag

irdk al{" El6frzet5 kiielend, hogt e szez5d6sben foglaltakrt meglsmerte & elfogrdle

A szerz6d6s elvilaszthaadan mell6klet6t k6Petl a kiizbeszera&i eliarrs lraanlaga.

vac, zorz..ff.:*K:
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Int&n6nyek lrltal lg6nybcvea szotg{latisok r6sztetezese, tnt6zm6nycnk6nd 6s iicszesftsr havldiiek

A 6bldze6an fehiintctea havtdilak nettr6 iisszcgek illetre crelen felul fizetendii e forgrlml d{ foEaszds
elapl{n, e szcrzSd& a3. pontfban fothh percdfrk szerint
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