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ACE Telecom Telekommun ikicros 6s Informa!kai Szolgiltato Kft.

om: 1039 Budapest. ArDid u.2llb.
tcl.: +35 | 437 0590 frx. +15 | 2,10 55 l5
c-marl: office@acetelecom.hu

web: www.ncetelecom.hu EL6FIZET6I SZEM6DES

Mely l6trejott egyr6szr6l az

C6gn6v: Mad6ch lmre Gimnizium

Sz6khely: 2600 Vic, Brusznyai 0t 4.

Szimlizisi n6v: Madich lmre Gimnizium

Szimlizisi cim: 2500 Vic, Brusznyai rit 4.

Levelez6si n6v: Madich lmre Gimnizium

Levelez6si cim: 2600 Vric, Brusznyai it 4.

Telefon/Fax +3627518655/+3627518656

Ad6szim: 15395560- l- 13

OM azonosit6: 032557

Bankszimlaszim: 11742094-15395560

K6pviseli, beosztisa: Salamon Tamis igazgat6

P6nziigyikapcsolattan6: Dividlldik6gazdasitiitaztat6

Technikai kapcsolattart6: Kardos J6zsef +36306943289

tovibbiakban. mint El6fizet6. mdsr6szr6l az

N6v: ACE Telecom Telekommunikici6s €s Informatikai Szolgilat6 Kfc

K6pviseli: Farmosi Attila 6s Varga G6bor Ugyvezet6k

Sz6khely: 1039 Budapest, Arpid u.2llb.

Levelez6si cim: 1039 Budapesc Arpid u. 2llb.

Telefon/Fa* +36 | 437-0590 / +36 | 2,10-5515

Ad6szim: 12255726-2-41

C6giegyz6k szim: 0l -09-569352

Bankszimlaszim: l0102103-31234804-0000000|

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

Mriszaki iigyelec +36-30-4434300; +36-20-935- 1965; +3&70-557-6805 (H-V G24h)

Honlap cime: www.acetelecom.hu

Utl6lszolEilat 1039 Budapesq Arpid u.2llb. +36 | 437-0590 (H-P 08:30 - l7:00h)

ASZF el6rhet6s6ge: http://acetelecom.hu/dokumentumok/altalanoLdokumentumok

tovibbiakban, mint Szolgiltat6, etyiitrcsen Felek kcizon az alibbi felt6telek melletc
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ACETelecom Telekommunikicros 6s Informatikai Szolgilt?ro Kft.

cim: 1039 Budapesl Arpid u.2llb.
tel.: +36 14370590f;rx: .36 J 240 55l5
e-mail: offlce@a(erelecom.hu

webt wwwllcctelecom-h0

t. Szerz6d6s tirgya
A szerz6d6s rirgya a Szolgdltat6 El6fizet6 szAmira a 2. pontban 6s az alibbiak szerint r6szletezett 64.20.18

KSH besorolisi szim0 Internet szolgiltatds, 64.20.11 KSH besorolisi szimrl VolP telefon szolgiltaris

biztosirisa a kiizbeszerz6si eljdrist megindit6 felhivisban, tovibbd a dokumentici6ban, 6s a mindenkor

hatilyos jogszabilyokban, el5irisokban megharirozott felt6telek mellett:

l.l. Telefonszolgiltaris

Polgirmesteri Hivatal: 13 db anal6g-, I db |SDN3O telefonvonallal (iisszesen 150 v6gpont)

egyen6n6k0 lP telefonszolgiltaris. (a megadott mennyis6gekt6l + l5 % elt6r6s lehe$6tes)

Egy6b telephelyek 6s int6zm6nyek: 70 db analog-, l9 db ISDN2 telefonvonallal (osszesen 274

v6tpont) egyen6rt6k( lP telefonszolt{laresa (a megadott mennyis6gekt6l +15% elt6r6s

lehets6ges)

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

4000 perc/h6; mobil irinyri besz6lget6s 3000 perc/h6 (a megadon mennyis6gekt5l - 50 % elt6r6s

lehets6tes).

t.2. Telefonkozpont (lP), valamint 6 db digitilis 6s ll3 db anal6g telefonk€sziil6k biztositisa a mfiszaki

specifi kici6 szerint, b6rleti konstrukci6ban a Polgirmesteri Hivatal telephely6re.

1.3. Internetcsatlakozds(szolgiltaeis)

A Polgirmesteri Hivatal szdmdra I db 20/20 Mbps sivsz6less6gfi b6relt vonali, redundins

kapcsolat biztosirisa.

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

I Mbps/S | 2 kbps, 2 db 2 MbpV5 l2 kbps garantilt slvsz6less6gfi internet csatlakozis biztositisa.

2. Szolg6ltat6 iltal nyiitott szolgiltatisok

2.1. Internethozzif6resiszolgiltatds

Internet hozzdf6r6si szolgiltatiss

Sivsz6less6gek (le-/felt6lt6s)

20/20 Mbps b6relt vonali redundins kapcsolat biztositisa

l0/ l0 Mbps szimmetrikus internet kaDcsolat

l0/l Mbps internet kapcsolat

2Mbps/Sl2 Kbps internet kapcsolat

I Mbps/s l2 Kbps internet kepcsolat
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ACE Telecom Telekommunikicios 6s Informntik?i Szolgiltat6 KfL

cinr: 1039 Budapest, Arpid u.2llb.
rel.: +15 | 437 0590 fax: +35 I 240 55l5
e'marl: office@acetelecom.hu

web: wwwlcetelecom.hu

Vol P telefonszolgiltatisffi

Hozzil€r6s tipusa

lP telefonvonal

lP trunk

int6zm6nvekn6l vi'ltoz6 iisszet6telnen

szerz6d6s l.szimri mell6klet.

**Egyes int6zm6nyekn€l viltoz6 <isszet6telben A hozz6f6r6sek int€zm6nyenk6nti felsorolisa

szerz6d€s l.szimri mell6klet

VolP telefonszolgiltatis

l. Szerz6d6sellen6rt6kenekmegfizet6se:

l.l A szolgiltatisi dijat (ide €nve a b6rletjogviszony alapjin fizetend6 <isszegeket is), az igazolt

szerz6d€sszerfi teljesit6st kiivet6en havonta, ut6lag, a felhasznilisi hely szerinti v6telez6

int6zm6ny vagy gazdasigi tirsasig (ferhasznir6) egyenriti ki a Kbt. | 30. $ ( r)-(6) bekezd6se szerint
itutalissal, forintban (HUF).

El5fizet6k a kilizet6s sorin az ad6zis rendi6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. torv6ny 36/A. $_ban
foglaltakat telles kcirben alkalmazza.

A Szolg6ltat6 iltal megajdnloa dij tartalmaz valamennyi, a szolgiltatissal kapcsolatos kcilafueq
dijat, igy tovibbi fizet6si ig6nnyel a Szolgiltat6 a k6sedelmi kamaton kiviit nem 6lhet.

K6sedelmes fizet6s eset6n a Ptk. 30l/A.$ szerinti k6sedelmi kamat fizetend6.

Szolgiltat6 iiltal nyiitott szolgiltatisok havidijai, egy6b fizet6si felt6telek
El6fizet6 a szolgiltacisok l6tesit6s66n 6s ig6nybeveter66rt az aribbi uibrizatban fogrart havidiiaket
fizeti meg a Szolgiltat6 szimlija alapjin.

lnternet hozzif6r6si szolgiltatis

szez5d6s l.szim6 mell6klet.

Vezet6kes VolP telefonszolgiltatis dijai*

3.4.

1,

4.1.

4.2.

,.--.j

l0 Mbps szimmetrlkus internet

I Mbps internet
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AC E Telecom Telekommunikictos 6s Informarikai Szolgiltaro Kft.

cim: 1039 Budapert Arp:id u. 2llb.
rel.: +36 I 437 0590 tax: +35 | 240 55l5
e-mail: office@acetelecom.hu

web: www.ncetelecom.hu

Szolg{latis mennlseg Erysegir ft

hagyominyos telefon megajinlisa

eset6n: 83 db anal6g 19 db |SDN2, I

db |SDN3O vonal

vogY

lP telefon eset6n: 424 vEtpont

megajinlisa eset6n: 83 db

anal6g, 19 db |SDN2, I db

lSDN30 vonal

Yogy

lP telefon eset6n: 424

525 ft +Afa

v6tpont

Helyi hiv6sok

(csricsid6ben 6s csricsid6n kiviil)
7000 perc/ho* 2,60 Ft +Afa

Belfoldi hivisok

(csricsid5ben 6s csrlcsid6n kiv0l)
4000 perc/h6* 3,00 Ft +Afa

Mobil hil6zat fel6 irinyul6 hivisok

(csricsid6ben 6s csticsid6n kiv0l)
3000 perc/h6* | 6,00 Ft +Afa

Szolgiltatis Egys6gir (<isszesen) Ft/h6

-dsszesEn 

Fc/h6

Telefonkozpont 6s k6sziil6kek

b€rleti diia
95 200 Ft +Afa 95 200 Ft +Afa

6-sszesitett kiilts6g 95 200 Ft +Afa

viltoz6

l.szimi mell6klet.

l.szim! mell6klet.

4.4. Telefonszolgiltarishoz kapcsol6d6 telefonkozpont 6s k6sziil6kek b€rleti dija *

{-
-\

4.5. Vezet6kes VolPtelefonszolgiltaris Nemzetk6zi percdiiair

Vezet6kes VolP telefonszolgilatis

Nemzetkdzi l. dijzona

Nemze*ozi 2. diiz6na

Nemzetkozi 3. diiz6na

Nemzetkozi 4. diiz6na'

Nemzetkiizi 5. diizona

Percdijak (nen6)

(cstcsid6ben 6s csticsid6n kiviil)

6J ft +Ah

10,50 Ft +Afa

;926 pj +Afa

32,40 Ft +Afa

49.80 Ft +Afa
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cimr 1039 Budapesr, Arpid u. 2llb.
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e-nrarI ofl)ce@acerelecom-hu

web: www.acetelecom.hu

74,70 Ft +Afa

Fenti dsszetek nett6 6rt6kek, az AFA a mindenkor 6rv6nyes AFA tcirv€nyek szerint keror szimrizisra.

4.7.

A szerz6d6s l. szim0 melldklete taftalmazzr a szolgdltat6sok r6sztetes (t6telenk6nti) bonrisit
int6zm6nyenk€nL

A szolgiltatisi dijat (ide 6rtve a b6rletiowiszon), alapjin fizetend6 <isszegeket is), az igazolt
szerz6d€sszerii terjesit6st kcivet6en havonta, ut6rag, a ferhasznirisi hery szerinti v6terez6
int6zm6ny vatl tazdasigi tirsasig (felhasznil6) e$,enliti ki a Kbt. 130. ! (l)-(5) bekezd6se szerint
itutalissal, forintban (HUF).

El6fizet6k a kifizet6s sorin az ad6z6s rendjErdl sz6l6 2003. 6vi XCll. tcirv€ny 36/4. $-banfotlaltakat teljes kcirben alkalmazza.

A Szolgdltat6 irtar megajinroa dij tamarmaz varamennyi, a szorgirtarissar kapcsoratos korts€tet,
drjat' ig/ tovebbi fizet6si ig6nnyer a szorgdrtat6 a k6sedermi kamaton kiviir nem €rhecK6sedermes
fizet6s eset6n a ptk. 30 l/A.! szerinti k6sedelmi kamat fizetend6.
Az ad6zis rendj6r6r sz6r6 2003. 6vi XCt. torv6ny 36/4. !-inak renderkez6seinek arapjin a
kcizbeszerz6sek terjesircs6hez kapcsor6d6an a kcizbeszerz6sekr6r szor6 t6rv6ny (a tovdbbiakban:
Kbc) szerinti nyertes ajinlattev6 - jelen esetben szol6ltat6 - kbz6,tt megk6t<ia viillalkozdsi
szeru6d6sek arapjin tdrt6n6. a havonta netto m6don szimitott 200 000 forinbt megharad6
kifizet€sn6l Er6fizet6 szorgdrtat6nak a tetjesit6s6rt - visszaaftisi k.terezetts.g n6rk0r - abban az
esetben fizethet, ha

a) Szolgiltat6 bemutat, dtad vagy megk0ld a t6nyleges kifizet6s id6pontiitol szfunitott 30
napnil nem r6gebbi nemlegesnek min6siil6 ad6igazolisg vagr
b) szorgirtat6 a kifizet€s id6pontidban szerepel a k6zartozismentes ad6z6i
adatbdzisban.

A Szolgiltatishoz kapcsol6d6 egy6b drjak nincsenek
szimlapanaszok bejelent6s6nek m6dia a kijel6lt kapcsolatartokon keresztiil t<in6nhet irisban,
faxon' vagy e-mair'en' A bejerent6shez minden esetben az ar6bbi adatokat ke, megadnr: n6v,
szimlizdsi cim, l6tesiGs helye.

4.9.

4. t0.

4.|.

4.t2.

-:
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5.

4.12.1. Ha az El5fizet6 a beielent€s6t a drifizet6si hatirid6 leiirta el6tt nyiitja be a

szolgiltat6hoz, rlgy a belelent6sben 6rintett dijt6tel vonatkozisiban a diifizet6si ha6rid6 a

diireklamici6 megvizsgilisinak id6tartamdval meghosszabbodik.

4.12.2. Haa Szolgiltat6 az el6fizet6i bejelent6snek hetyt ad, havi dijfizet6si kcitelezeru6g eset6n

a kovetkez6 havi elszimolis alkalmival, egy6bk6nt a beielent6s elbirilisdt6l szimitott harminc

napon beliil a dijkiilcinbozetet az El6fizet5 szimlijin egy osszegben i6vdirla vagy azt az El6fizet6

vdlaszrisa szerinr az El5fizet6 iltal irisban vagy elektronikus lev6lben jelzett bankszimlira vagy

magyarorsrigi cimre az El6fizet6 r6sz6re egy iisszegben Yisszafizeti' amennyiben az elcifizet6nek

nincs a Szolgilot6val szemben fennill6 leiirt diitartozisa'

K6sedelmi kiitb6r

K6sedelmi k<itb6n kiiteles fizetni a Szolgiltat6' ha olyan okb6l' mely6n felel6s k6sedelembe esik'

A Szolgiltet6 szolgiltatisi k6sedelembe esik' ha a hiba felmeriil6s6t6l szimitott 4 6rin beliil nem

szill ki a helvszinre - ill. tivoli hibalavitis eset6n a hiba kijavitisit ezen idcin belUl nem kezdi meg .'

6s ha a hiba felmeriil6s6tcil szimitott 8 6rin beliil a hibit telies korfien nem hdritia el'

K6sedelem eset€n az alibbi k€sedelmi kotb6n koteles fizetni az 6rintett Elcifizetci resz6re:

5.2.1. Telefonszoltiltadseseten:

a) tirgyh6t megel6z6 havi telies' 6rintett int6zm6nyre vonatkoz6 szolSiltatisi dii 5%-

a/6rdint6zm6nY; tovibbi

b) cirgyh6t megel6z6 havi telies' 6rintett int6zm6nyre vonatkoz6 szoltiltatisi dij 7%-

a./6ral Polgirmesteri Hivatal eset6ben

5.2.2. Internetszolgiltatis eset6n:

a) egyhavi telies szolSiltatisi dii 5%-al 6ra / int6zm6nl

b) 6s egyhavi teties szoltiltatisi dtl 7/-et6n / Polgirmesteri Hivatal az

i nterneszol giltaris eset€n'

Meghirisullsi kijtb6n kijteles fizetni a Szolg6lat6' ha olyan okb6l' mely6rt felel6s a szerz6d6s

teljesit.se lehetedeniil, tovibbi ha a szerz6d6st az 6rintett int6zm6ny a szolgiltat6nak felr6hat6

okb6l rendkiviili felmondissal felmondla A megtritsulisi k6tb6n a szen6d6s 24 h6napra szimitott

nett6 6n6k€nek 20%-a

Aktjtberiisszeg6taE|6fizet6kii|ijnfizet6sife|sz6|itissa|6n6nyesiti,me|ynekSnaPtirinaPon

beliil ketl hiinyalanul eleget tennie a Szolgiltat6nak Amennyiben a Szolgilat6 a kiitb6r

megfizet6s6re vonatkoz6 felhivis k6zhezv6tel6t k6vet6 3 napon bel0l magaorritit' ill' mulasztisit

- bizonvit6kokkal alitimaszwa - nem menti ki' akkor a k6vetel6s elismertnek tekintend6'

5.4.
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5.5.

5.

6.1.

6.2.

6.4.

6.3.

szerz6d6 Felek rcigzitik, hogy a kcitb6r megfizet6se nem 6rinri Er5fizetcinek azt a jogdt, hogy a

kotb6ren feliili kdrir 6rv6nyesitse a Szolgdlat6val szemben.

Az 6rintert El6fizet6 a kciveter6set irisbeli fersz6ritis 0tjin 6rv6nyesitheti, merynek a szorg6ltat6
kciteles 8 napriri napon beriir marad6ktaranur ereter renni. Amennyiben a szorgirtat6 a ferhivis
k6zhezv6telet kovet6 3 napon beriir 6rdemi - indokrissar 6s bizonyit6kokkar ardtimasztotr -
kiment6sr nem resz, akkor a kotb6rkciveter6s a szorgirtat6 r6sz6r6r erismertnek tekinthet6 6s
ezzel beszimithat6vi virik, a Kbt. r30.$ (6) bek. fert6tereinek terjesiir6se eset6n. Ercifizetci
k<ivetelheti a fentieken tril felmerijl6 kdrdt. A kdn6rit6s erv6nyesit€sere a kcitb6r 6rv6nyesit6s6re
vonatkoz6 szabilyok megfelel5en alkalmazand6ak.

El6fizet6 jogai 6s k6telezetts6gei
El6fizet6 ioga az Interoet szolgiltarisok rendeltet6sszer( hasznilata. Az El6fizet6t 6rint6 6s nem
rendeltet6sszer( haszniratb6r keretkez6 kirok6n varo ferer6ss6get a szorg{rtat6 erhdritja magitor.
Az Internet szorgdrtarisok mindenkor a Szorgirtat6 turajdonit k6pezik, Er6fizet6 a szorgirtatisokra
vonatkoz6an haszndrati joggar renderkezik, mery jogok kiziroragosak, de nem itruhizhat6k 6s nem
tovibb 6rt6kesithet6k.

El6fizet6 kciteres a szorgirtatisokat jogszerfi, tcirv6nyes c6rokra 6s modokon haszndrni. Tiros a
szolgdltatdst a hatilyos magyar jogszabilyok szerinr iizleti vagy matantitkot s6rr6,
bUncselekm6nynek mindsiil6 vagy kozmegbotrdnkoztarisra alkalmas modon haszndlni.
El5fizet6 hozzdjirul az Eht 157.$ (2) bekezd6seben foglalt adatillomdnyon kiviili <isszes adat
kezer6s6hez, itewe az adarirominyban szerepr6 adatainak az Eht-oan meghatirozott c6rokt6l
elt616 felhaszndlisihoz.

Szolgiiltat6 iogai 6s kiitelezetts6gei
szolgiltat6 kcitelezetts6ge a megrendelt Interoet 6s lp telefonszolgiltadsokat El6fizet6 r6sz6re a2 €s 3 pontban megharirozottak szering jelen szerz6d6s 6rv6nyess6g6nek id6tarama alatt
folyamatosan biztositani.

Szolgdrtat6 kciteres az Er6fizet6 ada6it a hatiryos adaw6dermi er6irdsoknak megferer6en kezerni.
szolgiltat6 kciterezetts.ge az Internet 6s rp terefonszorgirtatisokkar kapcsoratos 

'g;rf6rszorgiratitandcsaddst inSyenesen biztositani Er5fizet6 r6sz6re. Ebbe betetanozik a v6gpontokon szorgdrut6iltal bizrositott' eszkozcik berendez6sek instardrisa, iavitisa, karbantaftSsa, a szorgirtatis
fogadisira var6 arkarmassd t6tere de nem anozik bere az Er6fizet6i v6gpontokon iizemer6
alhdl6zatok 6s szimit6g6pek iizemeltet6se, lavirisa.

t.

7,1.

7.2.

7.3.
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8. szolgiltatis megkezd6s6nek illetve a csatlakozis telepit6s6nek hatirideie (AsZF 4.

oont)

8.|.Szo|gi|tat6aszolgi|tatisig6nybev6te|6hezsziiks6gesberendez6seketje|enszerz5d6s

megkot€s6t5|szimitottharminc(30)naponbe|ii|azE|6fizet6itta|meg1e|cilt|6tesit6sihe|yeken

iizembe helyezi es a szolgiltatis nyriirisdt megkezdi'

s.2. A telepit6st kovet6en Felek itadis'itv6teli iegyz6konyvet k6szitenek Felek k6pviselet6ben jelen

l6v6 szem6lyek a iegyz5konyvben riigzitik a szolgiltatis min6s6g6re vonatkoz6 m6r6si

eredm6nyeketi||eweEl6fizet6k6pvise|6jeiwesziam(szakikia|akitist(kibe|ez6s6siaddsi

fe|ii|et).Aiegrz6k.inyvetaFe|ekr6sz6r6|je|en|6vciszem6|yekhite|esitika|iirisukka|,Fe|ek

kijelentik, hogy a jegyz6konyv felv6tel6hez nem sziikseges aldirisra jogosult szem6ly ielenl6te 6s

aliirisa. Az itadis-iwetel lebonyolirisit Felek meghatalmazottaik r6szv6tel€vel bonyolitiik le'

Szolgdltat6 a iegyz6kiinyvben feltfintetett id6Pontt6l jogosult a szolgiltatis szdmlizisira'

8.]'Atelepitettberendez6sekaszo|gi|tarisnyrijtisinakid6tartamaa|attaSzo|gi|tat6tu|ajdondban

maradnak.

9.

9.t.

Rendelkez6sre illis, miniis6gi garanciik' hibabeielent6s (ASZF Il Ponq

Szolgilat6 szavatolja, hogy valamennyi iltala ny0jtott szolgdltaris m(kodcik6pes a telePit6s

napjit6l. Szolgiltat6 a szolgiltatisok mfikod6s6re 99'8%-os id6beni rendelkez6sre illist villal 6s

garant'ilja,hogyazszerz6dottsivsz€less6gekbels6adathilozat6sbelftildiinternetirinybanl00%'

nemzetk6zi internet irinyban 100%-ban' mindenkor el6fizet6 rendelkez6s6re ill'

Szolgiltato koteles minden esszerti er6feszit6st mettenni a szolgiltatis hat6konysiginak 6s

folyamatossig6nak biztosirisa 6rdek6ben

Amennyiben a szolgiltatis a villalt mfiszaki parem6terekkel r6szben vagy eg6szben nem 6rhet6 el

az Elcifizet5 szimira' akkor az Elcifizet6nek ezt ieleznie kell a Szolgiltat6 kiielcilt timogatisi

kozpontia, illewe kapcsolattan6ia fel6' A szolgiltatis kies6se annak hibaiegyen rdgzirca

bejelent6s6t6l tekinthet6 isazolmak A hiba beielent6s a riigzitett telefonszimok valamelyik6n' e-

mailben vagy faxon tehet6 meg' Szolgiltat6 minden beielentett hibit hibaiegen riigzit' melynek

azonosit6 szimit €s a beielentes param6tereit El6fizet6nek Yisszakiildi'

A szolgiltatis marad6kolanul tort6nci visszaillitisir6l a Szolgiltato k6teles az El6fizet6 kileliilt

kaocsolattart6inak egyik6t 6rtesiteni A szolgiltatis ezen 6rtesit6ssel tekinthet6 visszaillitottnak

Rendelkeztisre illisba nem szdmitanak bele az al{bbiak esem6nyek

9.2.

9.3

9.4.

9.5.
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9.6.

9.7.

o El6re titemezett rendszerkarbantarcis, mely pontos id6pontjir6r 6s a virhato kies6s

id6tartamir6l szolgiltat6 regaribb 3 nappar meger6z6reg hivataros 6rtesit6st kiirdott. Az

6rtesit6s megkiird6se e-mairen 6s a honrapon tort6n6 kozz6t6te[er ..tm6nik. (AszF

ll'14). szolgiltat6 kizir6rag a sajit rendszer6n v6gez karbantarrist, Er6fizet6i ordaron

karbantanisi szolgiltarist nem v6gez.

. A vismajor esemenyek iltal okozott ijzemszlnetek, mint p6ldiul a term6szeti
katasztr6tdk. szind6kos vagy gondatlan rongilis, Iopis illewe b0ncselekm6nyek.

' Srilyos energia etdrisi zavarok, meryeket az erektromos szorgirtat6 hibija vagy er6re
iitemezett karbantartisi munkii okoznak.

llyen esetekben a 5zolgiltat6 kciteles az iizemsziinet t6ny6t €s annak kivilr6 okit jeg-z6kcinyvezni,
melynek egy pElddnyit erjuttatja Er6fizet6hciz. szorgirtat6 tovdbbi koteres minden t6re ervirhat6t
me$enni a szoltiharis mihamarabbi 0jraindrrisinak €rdek6ben.
Amennyiben a hiba erhirisisa heryszini szem6ryes kcizrem(k<id€st kivin, szorgirtat6 kciteres a hiba
elhiritisit 4 6rin beriir megkezdeni a hib6t g 6rin beriir erhiritani. A hibaerhiritis megkezd6se
tivoli hozzif6r6sser is r6^6nhet, ebben az esetben a megkezd6s hatirideje szint6n 4 6r6n beriiri.
El6fizet5 tudomdsur veszi, hogy a hibaerhdrrtis rddi6s hir6zati eremek eset.n 6jszakai 6rikban
illetve rossz id6jiris eset6n munkav6delmi szempontok miatt nem lehetseges.
A hibabejerent6sser 6s kezer6sser kapcsoratos egy6b renderkez6seket az ASZF ,. pontja
tartalm azza.

Szolgiltates sziineteltet6se, korlitoz6sa
A Szolgdltat6 az ercifizet6i szorgdrtarist az Er6fizet6 er6zetes vagy e&/idejg 6rtesit6se melrett az
alibbi esetekben korldtozhatja, vagy cscikkentheti annak min6s6gi vary mis jellemz6ic
l0 f f Amennyiben Er6fizet6 akad^yoza vagy vesz6ryezteti a Szorgirat6 hir6zacinak
rendeltet6sszer( mUkod6s6t, igy kiilcinosen, ha:

r Az El6fizet6 az el6fizet6i hoz.if6r6si

rendelkez5 v6gberendez6st vagy

v6gberendez6st csadakoztatoft.

ponthoz megfelel6s6g tanrisiwCnnyal nem

nem megfelel6 interf6sszel rendelkez6

o Az El6fizet6 a srimira nrjitott szortirtatist ferhaszn{va k6retren revelet kiird.
K€retlen lev6lnek min6siilnek azok az elektronikus iizenetek amel),ek
i. kereskedelmi vagy egy6b informdci6t artalmaznak 6s a cimzettek nem k6n6k

kifejezetrcn, hogy ezen e_mail_eket megkapjik

t0.

r0. L
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ii. olyan tomegesen kiildijtt, nagy mennyis6g( e-mail, amelyeknek tartalma

egymissal nagym6n6kben azonos 6s a cimzettek nem k6n6k kifeiezetten, hogy

ezen e-mail-eket megkaPiik.

iii. az olyan e-mail'eket' ametyek tiibb mint 50 cimzettet tartalmaznak a

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

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

mennyis6g levelek iw6tel6t illewe tovibbirisit a hil6zatinak €s rendszereinek v6delme

6rdek6ben szofweres 6s/vagy hardveres eszkozok segits6g6vel megtagadhatia'

Szolgiltat6 fenti korlitozist abban az esetben alkalmazza amennyiben Elcifizetci a

Szolgiltat6 eltal biztositott v€dett lP cim oPciot vilasztotta tehit az iltala kiildcitt

elektronikus levelek a Szolgiltat6 SMTP szerver€n keresztiil keriilnek tovibbitisra'

. Az El6fizet6 a szim{ra nyUitott szolgiladst felhasznilva olyan elekronikus levelet

kiild. amelY:

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

ii. virussal fen6zijtt csatolt illominyt analmaz'

iii. amely csatolt dllominyk6nt olyan v6grehaitod6 illomdnyt tartalmaz' amely a

cimzett(ek) vagy a Szolgdltat6 6rdekeivel ellent6tes tev6kenys6get feit ki 6s

ezen tev6kenys6g a cimzett i6hiszem( akarata ellen6re is v6gbemehet'

iv. amelv tanalma a tirsadalmi 6rt6kekre 6s az emberi m6lt6sigra n6zve sert6'

llyen p6ldiul a f6lrevezet6' trigir' szexullis' er6szakos taralm!' a

torv6nyellenes cselekedetre felbuit6 illewe vallisi' Politikai ellent6tet szit6 e-

mail.

r Az El6fizet6 a szimrra nyultott szolgiltatist felhasznilva iogosuladan adatszerz6sre'

adatkiild6sre vagy mis szimit6g6pes rendszerekbe t6rt6n6 behatolisra tesz

kis6rletet illewe hajt v6gre, kiil6n'tisen:

i. az internethasznil6k szem6lyi szimitog6p6n vagt szerver6n tirolt' illewe

internetez6skozbenhaszni|tnemnyilvinosvaSyiiz|etititkotk6pez5adatok

illominvok enged6ly n6lkiili megtekint6se' megszerz6se vag;/ az erre irinyul6

kis6rlet

ii.azinternethaszni|6kszem6|yiszimlt6g6p6nvagyszerver6ntiro|tadatok

illominvok enged6ly n6lkiili megviltoztatisa vagt az erre irinyul6 kis6rleq

4:-
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. t.

iii. az internerhasznil6k szem€lyi szimitog6p6re vagy szerver6re olyan adatok,

illominyok enged6ly n6lkiili feltcilt€se vagy ennek kis6rlete, amely az Eldfizet6t

kompromin.Slhatja, illewe a sz6mit6g6p miik<id6s6t hirinyosan befolyisolhatja,

iv. m6sok tulajdonit k€pez6 szimirog€pek 6s azok er6forrisainak enged6ly n6lkiili

felhasznil6sa sai6t c6lra.

Az El6fizet6 a szimdra ny[jtott szolgiltatist felhaszndlva Szolgiltat6 szerver€n olyan
adatokat, informici6kat t.irol vagy tovdbbit, amely:

i. jotosulatlanul megszerzett, illewe szerz6i jotokar s6rt
ii. a tirsadalmi 6rt6kekre €s az emberi m6lt6sigra n6zve s6n6. ltyen p6ldiul a

f6lrevezet6, trigir, szexuilis, er6szakos tartalmrl, a tcirv6nyellenes cselekedetre
felbuit6 illewe vallisi, politikai ellent6tet szit6 tartalom.

iii. az Alkotmdnyba vagy a hatilyos tcirv6nyekbe, jogszabilyokba iitkcizne(
iv. az El6fizet6 iltal kinilt term6k tulajdonsdgatr6l vagy szolgiltatis tanatmar6l,

illewe ezek drir6l birkit f€lrevezethetnek.

Amennyiben az El6fizet6 az el6fizet6i szolgiltatist a Szolgiltat6 hozzijirulisa n6lk0l
harmadik szem6ry r6sz6re tovibb6rt€kesiti vagy azt a hir6zati szerz6d6sekr6r sz6r6
korminyrendelet szerinti h6l6zati szolgiltatis c6ljira haszndlja.

A szerz6d6s id6tartama, felmondis, reklam6ci6
Felek jeren szerz6d6st hagirozott id6re: a szerz6d6s har'yba r6p6s6t6r szimftott 24 h6napos
id6tartamra kcitik.

A szerz6d6s hatilyba l6p6se a mindk6t f6l dttati il6ir{sdt k6vet6 5. nap.
Jelen szerz6d6s all.l. pontban meghatirozott id6tartem letelt6vel megsz{nik
A szerz6d6s harirozott id5taramira tekintetter a szerz6d6s rendes fermonddssar nem
sz0ntethet6 meg.

Bdrmely f6l jogosult a szerz5d6st rendkiviili felmonddssal felmondani,
szerzcidesszeg€st kcivet er, 6s azt - amennyiben orvosorhat6 - irdsberi
abban megjelcilt hatirid6n belijl sem orvosotja-

1r.5.

.2.

.l.

I t.4.

I t.6.

|.7.

ha a mdsik f6l stlyos

megint6st k6vet6en, az

Srilyos szerz6d6sszeg6s eset€n a felek felmondisi id6t k6tnek ki, frgrelemmel arra, ho$/ a
szolgiltatis megsziin6se az int6zm6nyekn6r azok tev6kenys6g6nek e'ehetetreniir6s6t eredm6nyezi.
A felmondisi id6 m6rt6ke; 30 nao.

S yos szerz6d6sszeg6snek min6s0l a Szolgiltat6 r6sz6r6l:
a) ha a szolgiltarist az el6in hatirid6ben tellesk6r0en nem kezdi meg,

I l.oldal
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b) ha egy naptiri h6napon beliil legalibb 3 alkalommal k6sedelmi kijtb6r fizet6s6re

lenne kotelezhet6,

c) ha birmely hibit24 6rin tll nem iavit ki,

d) ha a szimhordozist nem biztositia telies ktir0en'

e) ha az aiinlatban meghatirozott rendelkez6sre illisi m€n6ket nem teliesid a

Szolgiltat6,

Q ha az adott szolgiltatisra irinyad6 min6s€gi param6tereket egyebekben nem teliesiti

a szolgiltat6,

t) ha titoktanisi k6telezeas6get meSszegi'

h) ha Szolgiltat6ban k<izvetetten vagy kcizvedeniil 25%-ot meghalad6 tulaidoni

r6szedes€st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy iogi szem6lyis6ggel nem

rendelkez6 gazdasigi tirsasig' amely nem felel meg a Kbc 56'$ (l) bekezd6s k)

pontiiban meghatirozott felt6teleknek'

11.8. S0lvos szen6d6sszeg6snek min6siil az El6fizet6 r6sz6r6l:

a) ha a teliesit6sigazolis kibocsirislt alapos ok n€lkiil megtagadja'

b) ha titoktanisi kcitelezetts6g6t megszegi'

c) a szolgiltatisi dijat - irisbeli 30 napos fizet6si hadrid6t biztosit6 megint6st

kiivet6en - sem fizeti meg'

II'9.As0|yosszerzSd6sszegeseset6nas6re|metszenvedettf6|kijte|esamisikf6|figye|m6tmegfe|e|6'

de|ega|ibbSnaposharirid6ve|aszerz6d6sszerite|jest6srefelhivni.Nemk6te|eserrea

s6relmet szenvedett f6l, ha a szerz6d6sszeg6s ism6d6d6 iellegii, ngr a szerz6d6sszeg6s nem

orvosolhato.

l|'|o'E|6fizet6amegki't6ttszerz6d6svonatkozisibankidr6|agk6z6smege8/ezeses
szerz6d€sm6dositist fogad el a Kbt 303'! alapi6n' egroldahi szerz6d6sm6dositis kik6t6se nem

lehetsages.

12.

t2. r.

Vis maior

Szolgiltat6 nem felel az elhirithatatlan kiils6 ok miaa bek6vetkez6 szerz6d6sszeges6n (Vis

maior). Vis maior-nak min6siilnek a felek iltal el6re nem litott 6s nem befolydsolhat6 olyan

koriilm6nvek, amelyek megakadilyozzik e szolgilat6t a megfelel6 telleslt6sben' kiiliincisen:

t 1$1 itwiz,belviz foldreng6s, iirviny' hurrikin' tomid6' vill{mcsapis;

rhadiizenette|vagyhadiizenetn6|kii|fo|ytatotth{torrl,zendi!|6s'polgirizavargis,invizi6'

fegyveres konfl iktus' terrorrsta- vaty szaborizscselekm6nyek robbantis:

t-.
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' sztriikok, munkiskizirisok, kiv6ve amelyekben a szolgiltat6 alkalmazottai nem vesznek r6szt.

t3. Zir6 rendelkez6sek

13 l Felek kiielentik, hogy tev6kenys6giik sordn a tudomisukra jutott iizleti titkot meg6rzik. Uzleti
titokk6nt definiilnak minden olyan adatot, mely a szerz6d6s keretein beliil a misik f6llel
kapcsolatban tudomisukra jut. Kiv6tert k6peznek ezar6r azon adatok, ameryek a Kbt. vagy mis
jogszabilyok szerint nyilvinos adatnak mincistjlnek, illewe amelyet jogszabily yagy egy6b
dokumentum az iizleti dtok kcireb5l kizdr.

l32 A rirokrart'isi kciterezettseg megszeg6s6b5r ered5 kdr6n az ez6rr ferer6s f6r kinerir6si
k6telezefts6ttel aftozik.

133' Felek titoktan'isi kirrerezerts.te kiterjed a munkavi|ar6kra, irewe varamennyi porgiri jogr
szerz6d6s arapjdn munkav€gz6sre irinyu16 jogviszony, vagy mds jogviszony arapjin a f6rel
kaPcsolatban l6vci egy6b szem6lyekre is. Ezen szem6lyek magatan.isi6rt a titoktart.isi
kcitelezenseg viszonylatdban az 6rintem f6l, mint sajit magatart.is66rt felel.

l3 4 Felek jognyilatkozataikat kizdr6lag irisban, az iw6tel hely6t 6s idel6t azonosithat6 m6don rehetik
meg 6rv6nyesen A ferek fentieken 6rrik az erektronikus reverezes (e-mair) formijit is.

13 5' A Felek meteSyeznek abban, hogy a viris k6rd€st megkis6rlik peren kivtili b6k6s uton rendezni, es
csak ennek eredm6nyterens6ge eset6n fordurnak bir6sdghoz. Amennyiben az egyeztet6s nem
vezet eredm6nyre, rigy jeren szerz5d6sb5r ered6 jogvirijuk rekintet6ben kikcitik - hatiskcincil
fiigg6en - a Vici Virosi Bir6sig/pest Megyei Bir6sig kizdr6lagos iltet6kess6g6t

136 Amennyiben szolgiltat6 a Ptk. szerinti dltalinos szerz6d6ses felt6telnek min6siil6 szerz6d6ses
felt6teleket (pl.: iizletszabilyzat, stb.) alkalmaz, a szerz6d6s-tervezetnek kifejezetten t:rtalmaznra
kell' hogy Szolgdltat6 dltaldnos szerz6d6si felt€telei csak a Felek k626tt l6trej6tt szerz6d6sben
nem szabdlyozott k6rd6sekben irdnyad6ak.

13.7. Amennyiben a szerz6d6s birmely rendelkez6se k6gens iogszabill),a1, vagy a megk6t6s6hez vezetd
erjiris birmely dokumentumivar erent6tes renne, akkor a jogs6n6 szerz6d6ses renderkez6s
heryett a megsertett joSszabiryj, iL erjdnisi okirati renderkez6s az arkarmazand6, minden tovibbi
jogcselekm6ny - igy kiilcincjsen a szerzcjd6s m6dosir.jsa _ n6lk0l.

13.8. A szerzcjd6s mell6klet6t k6pezj a kcizbeszer:Esi eljirds iratanlap.
r39 Szorgirtat6 adaw6dermi er5irdsai 6s nyiratkozata az Aszr l. sz. mer6kret6ben arirhat6 meg

16szletesen.

rl l0 Felek kijerentik, hogy hozzijirurnak neviik misik f6r r6sz6r6r referenciak6nt tdn6n6
megelciles6hez elektronikus {rs nyomtarorr felijjereiken.
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f3. . Felek kilelentik hog;r rendelkeznek e'ull a k6pess6ggel 6s meghatalmazdssal, hogr ielen

szerz6d6ses k6telezetse0ket eliesits6h ez6n mint akaratukkal mindenben e8/ez6t i6viha8/6lag

irtik al6. El6fizet5 kiielenti, hogr e szerz5d6sben foglaltakat megismerte 6s elfogadla

A szerz6d6s elvilaszthaatlan mell6klet6t k6pezi a k6zbeszerz6si eliinis iraanyaga'

vrc. zot 2...98.:..?.3... .

6,,*$N Vhft =4e a.t*kd,6
Szolgilato

Farmosi Attila 6s VarP Gibor
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Int&menyek llal igenybevett szolg{ltetisok r6sdetez6se, int6zm6nyenk6nti 6s 6,sszesitltr havidiiak

Mad{ch lmre Gimnizium l0/10 Mbps 20 l6 000 Ft l0 500 Ft 26 500 Ft

26 t00Fr

A tiblizatban feltiintetett havidiiak nec6 iisszegek, illewe ezeken feliil fizetend6 r forgalmi dii fognszris

alapjin, a szerz6d6s 4.3. pontjdban foglalt percdiiek szerinL

x.._)




