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EL6FlzET6l szEM6DEs

Mely l€trej6a egyr6szr6l az

C6gn€v:
Sz6khely:
Szimlizisi n6v:
Szimlizisi cim:
Levelez6si n6v:
Levelez6si cim:
Telefon/Fax:
Ad6szim:

Vic Viros 6nkorm6nyzat ld6sek Otthona

Agazatiazonosit6:

50035730

Bankszimlaszim:

11742094-15395450

2600 Vic, Burgundia utca

2600 Vic, Burgundia utca

I

15395450- l- l3

igazgat6

itazgato

L6zs Jinos +36273 15384

El6fizet6. misr6szr5l

N6v:
K6pviseli:
Sz6khely:
Levelez6si cim:
Telefon/Fax:
Ad6szim:
C6gjegyzek szim:

Es Klubja

+36273 15384

kapcsolattart6:

tovdbbiakban. mint

9-l

Es Klubla

I

Vic Viros Onkorminyzac ldcisek Oahona

kapcsolattart6: Szmolir Attila

Technikai

9-l

Klubja

|

Vic Viros Onkorminpzac ldcisek Oahona

beosztlsa: Szmolir Attila

K6pviseli,
P6nzi.igyi

2600 Vic, Burgundia utca 9- |

Es

az

ACE Telecom Telekommunikdci6s €s Informatikai Szolgilot6 Kft.
;Farmosi Attila 6s Varga Gibor 0gyvezet6k
1039 Budapest,

Arpid u.2llb.

1039 Budapesq

Arpid u.2llb.

+36 | 437-0590 / +35 | 2/rc-5515
17255726-2-41
0

l-09-569352

Bankszimlaszim: l0102103-312348044000000|
Hibabejelent6s: +361437-0595;operator@acetelecom.hu

iigyelee
Honlap cime:
Utl6lszolgilat
MUszaki

ASZF

+36-30-443-4300; +36-20-935- 1965; +36-70-557-6805 (H-V 0-24h)
www.acetelecom.hu
1039 Budapesc

Arpid u. 2llb. +36 | 437-0590 (H-P 08:30

el6rhet6s6ge: http://acetelecom.hu/dokumentumok/altelanos

tovibbiakban, mint

Szolgiltat6, egyiittesen Felek kozott
l.oldal

-

lZ00h)

dokumentumok
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tirgya

A szerz6d6s tirgya a Szolgiltat6 El6fizet6 szimdra a 2. pontban 6s az alibbiak szerint r6szletezett 64.20. l8
KSH besorolisi

szimi Internet szolgiltatis,

biztosirisa a kijzbeszer:Esi

64.20.

1

1 KSH besoroldsi szimrj VolP telefon szolgiltatis

eljirist megindit6 felhiv{sban, tovibbi a dokumentici6ban,

6s a mindenkor

harilyos jogszabilyokban, el6irisokban megharirozott felt6telek mellett:

t.t.

Telefonszolgdltaris

Polgirmesteri Hivatal:

l3 db

anal6g-,

I db |SDN3O

telefonvonallal (<isszesen 150 v6gpont)

egyen6rt6kU lP telefonszolgiltatis. (a megadott mennyis6gekt6l
Egy6b telephelyek 6s int6zm6nyek: 70 db anal6g-,

v6gpont) egyen6n6k( lP telefonszol$ltatisa

+ l5

l9 db ISDN2

(a

% elt6r6s lehea6ges)

telefonvonallal (<isszesen 274

megadott mennyis6gekt6l +15% elt6r6s

lehets6ges)

Havi teljes mennyisegek (telefonbesz6lget6s): helyi besz6lget6s 7000 perc/h6; belfcildi besz6lget6s
4000 perc/h6; mobil irin),U besz6lget6s 3000 perc/h6 (a megadott mennyis€gekt6l - 50 % elt6r6s
lehets6ges).

1.2.

Telefonkiizpont (lP), valamint 6 db digitilis 6s I l3 db anal6g telefonk6sziil6k biztosirisa a m0szaki
specifikdci6 szerinq b6rleti konstrukci6ban a Polgdrmesteri Hivatal telephely6re.

1.3.

Internetcsatlakozis(szolgiltatis)

A

Polgirmesteri Hivatal szimira

I db 20/20

Mbps sivsz€less6gii b6relt vonali, redundins

kapcsolat biztosirisa.

A tovibbi

telephelyek 6s int6zm6nyek szimira:

7 db

10/10 Mbps, 13

db l0/l

Mbps,

2l

lMbps/5l2 kbps, 2 db 2 Mbps/Sl2 kbps garantilt sivsz6less6g0 interner csatlakozds biztosftisa.

r.
l.l.

Szolgiltat6riltalnyrijtottszolgaltatisok
lnternethozzif6r6siszolgiltatis

Internet hozzif6r6si szolgiltaris*

szerz6d6s l.szdmi mell6klet.

2.oldal
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VolP telefonszolgiltaris

Hozzif€r6s tipusa
VolP telefonszolgiltatis**+

lP telefonvonal
lP

trunk

szerz6d6s l.szimrl mell6klet.

3.t.

Szerz6d6s ellen6rt€k6nek megfi zet6se:
A szolgiltatisi dijat (ide 6rwe a b6rletjogviszony

alapjdn fizetend6 <lsszegeket is), az igazolt

szerzcid.sszer( terjesir6sr k6vet6en havonta,
ut6rag,

a

ferhasznirisi hery szerinti v€terez6

int6zm6ny vagy gazdasigi tirsasig (felhaszndr6)
egyenriti ki a Kbt. | 30. g ( r)-(6) bekezd€se
szerint
itutalissal, forintban (HUF).
3.2.

El5fizet6k

a

ktfizet6s sorin az ad6zis rendj6r5l szol6
2003.6vi XCll. tcirv6ny 36/4.
$-ban

foglaltakat teljes kcirben alkalmazza.

A Szolgirtat6 drhr megaiinrott dij
dijat' igy toviibbi fizet6si ig6nnyer

3.4.

1,

tartarmaz varamennyi, a szorgirratdssar
kapcsoratos kcirts6geq

a szorgdrtat6 a k6sedermi kamaton
kivur nem 6rhet.
K6sedelmes fizet6s eset6n a ptk.
30t/A.$ szerinti k6sedelmi kamat fzetend6.

Szolgiltat6 Altal ny0jtott szolgiltat6sok
havidiiai, egy6b fizetesi feltetelek

{_t.

El6lizet6 a szorgirtarisok r6tesit6s66n
6s ig6nybev6tere6rt az aribbi tibrizatban
fogrart havidrjakat
fizeri met a Szolgikaro szimldja alapldn.

4.2.

tnternet hozzif6r6si szolgiltatis

vonali internetkapcsoiii

szimmerikus incernet
interner kapcsolai
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Vezet6kes VolP telefonszolgdltaris dijai*

4.3.

Egysegiir Ft

mennyis6g*

Szolgllatls

hagyominyos

telefon

hagyominyos telefon mePiinlisa

metaiinlisa eset6n: 83 db

eset6n: 83 db anal6g, 19 db ISDN2'

anal6g, 19 db |SDN2,

I

db lSDN30 vonal

lSDN30 vonal

vogy

vogy

lP telefon eset6n: 424 v68Pont

lP

telefon eset6n:

I

db

525 Ft +Afa

424

ve8Pont
Flelyi hivisok

7000 perc/h6x

2,60 Ft +Afa

4000 perc/hox

3,00 Ft

3000 perc/h6x

|

(csricsid6ben 6s csrlcsid6n kiviil)

-

Belfoldi hivisok

+Ah

(csricsid6ben 6s csricsid5n kiviil)

-

Mobit

hi-16-tfel6 irinyul6

hivisok

6,00 Ft +Afa

(csricsid6ben 6s csticsid6n kivii ,

Az

Egyes

l.szimri mell6klet.

4.4.

*
6s k6sziil€kek b6rleti diia
Telefonszolgiltarishoz kapcsol6do telefonkiizpont

95 200 Ft +Afa

|

95 200 Ft +Afa

.szimrl mell6klet.

Nemzetkiizi percdilai*
Vezet6kes VolP telefonszolgiltatis
Vezet6kes VolP telefonszolgiltatis

(csicsid6ben 6s csicsid6n kiv0l)
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Nemzetk6zi 5. diiz6na

49,80 Ft +Afa

Nemzetlcizi 6. diizona
,

re,rr-E!^vd

74,70 F. +Ah

.. qu.e||d

124,50 Ft +Afa

e. srr.eld

170,20 Ft +Afa
1580,00 Ft +Afa

Fenti iisszegek nett6 6-6kek, az AFA a
mindenkor 6rv6nyes AFA t<irv6nyek szerint kerur
szimridsra.

A

szerz6d6s

l. szimi

int6zm6nyenk6nt.
4.7.

mell6klete artalmazza a szolgdltatisok r6sztetes
(t6telenk6nti) bonrisit

A

szolgirtarisi dijat (ide enve a b6rletjogviszony
arapjin fizerend6 cisszegeket is), az igazolt
szerz6d6sszerii terjesit6st kcivet6en havonta,
ut6rag, a ferhasznirisi
int6zm6ny vagy gazdasigi tirsasig (felhaszndl6)
egyentiti ki a Kbt. 130.
Atutaldssal, forintban (HUF).

El6fizet6k

a

hery szerinti v6terez6

!

(

l)-(6) bekezd€se szerint

kifizet6s sorin az ad6zis rendj6r6l
sz6l6 2003. €vi XCll. torv6n),36/A.

foglaltakat teljes kcirben alkalmazza.
4.9.

A Szolgirtat6 irtar metajinrott di tararmaz

varamennyi,

a szorgirtatissar kapcsoratos

$_ban

kcirts6get,

dijat' igy tovibbi fizet6si ig6nnyer
a Szorg6rtat6 a k.sedermi kamaton
kiviir nem 6rhet.K6sedermes

fizet6s eset6n a ptk. 30l/A.$ szerinti
k6sedelmi kamat fzetend6.
4. t0.

Az ad6zis rendj6r6l sz6lo 2003. 6vi
XCll. ton6ny 36/A. $-inak rendetkez6seinek
alapjin
kcizbeszerz6sek

a

terjesit6s6hez kapcsor6d6an a kcizbeszerz6sekr6r
sz6r6 t6rv6ny (a tovdbbiakban:
Kbt') szerinti n/enes ajinrattev6 jeren
esetben szort{rtat6 - k6zd,a megk6t6,tt
v:itarkozisi
szerz6d6sek arapjin tcin6n6, a

-

havonta nett6 m6don szdmitott
200 000 forintot megharad6

kifizet€sn6l El6fizet6 szolg6ltat6nak
a teljesit6s6rt
esetben fizethet, ha

- visszatarrisi k6telezetts6g n6lk.il - abban
az

a) Szolgdltat6 bemutaq itad vagy
megkiild a t6n),leges kifzet6s id6pontj{tol
szimitoa 30

napnil nem r€gebbi nemft

t'n6s0l6 ad6itazolist'

b) szortirtat6 n,'.,o"tn"n
_.t6s id6pontiiban
"
adatbizisban.
4.

.

4.t2.

szerepel

rra$r

a

k6zartozismentes ad6z6i

A Szolgiltatishoz kapcsol6d6 egy6b
<rijak nincsenek
sz,mrapanaszok bejerent6s6nek m6dja
a kijer6rt kapcsoratan6kon kereszt'r
tcin6nhet irisban,
faxon' vagy e'mair-en' A bejerent6shez
minden esetben az aribbi adatokat
ke, megadni: n6v,
szimlizisi cim, l6tesit6s helye.
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4.12.1. Ha az El6fizet6
Szolgiltat6hoz, rigy

a

a

lejirta el6tt nytiitla be
6rintett dijt6tel vonatkozdsdban a diifizet6si haririd6

beielent€s6t

beielent6sben

a

diifizet6si hatirid6

a

a

diireklamdci6 megvizsgilisinak id6tartamival meghosszabbodik'

4.17.2. Haa

kotelezetts6g eset6n
Szolgdltato az el6fizet6i beielent6snek helyt ad' havi diifizet6si

akijvetkez6havie|szjmo|isa|kalmiva|,egy6bk6ntabejelent6selbirillsit6|szimitottharminc
j6viirja vagy azt az El6fizet6
napon beliil a diikiilonbozetet az El6fizet6 szimliiin egy 6sszegben
vi|aszrisaszerintazE|6fizet6i|ta|irisbanvagye|ektronikus|ev6|benje|zettbankszimliravagy
visszafizeti' amennyiben az el6fizet<jnek
magyarorszigi cimre az El6fizetci r6sz6re egy <isszegben
diitartozesa'
nincs a Szolgiltat6val szemben fennill6 leiirt

K6sedelmi kiitb6r
esik.
ha olyan okb6|, me|y6rt fe|e|6s k6sede|embe
K6sede|mi kotb6rt kcite|es fizetni a Szolgi|tat6,
nem
a hiba felmeriil6s6t6l szimitott 4 6rin bel0l
A Szolgdltato szolgiltatisi k6sedelembe esik' ha
nem kezdi me8 -'
eset6n a hiba kiiavitisit ezen id5n beliil
szdll ki a helyszinre - ill. tivoli hibalavitis
6rin beliil a hibit telies korfien nem hdritia el'
6s ha a hiba felmeriil6s6tcil szimitott 8
r6szere:
kotb6rt kiiteles fizetni az ilrintett El6fizet5
K6sedelem eset6n az alibbi k6sedelmi
5.2.

l.

Telefonszolgiltatis eset6n:

a)
b)

vonatkozo szolgiltatisi dij
tirgyh6t megel6zo havi telies' 6rintett int6zm6nyre
a.i 6ra./int6zm6nY; tovibbi

vonatkoz6 szolgiltacisi dii
tirgyh6t megel6zci havi telies' erintett int6zm6nyre
a,/6ra,/

5%-

7%-

Polgirmesteri Hivatal eset6ben

5.2.2. Internetszolgilatiseset6n:

a) egyhavi telies szotgiltatisi dij 5%-al 6ra / int6zm6ny
/
b) 6s egyhavi teljes szolgiltatlsi dii 7%-a)6n

Polgirmesteri Hivatal

az

internetszolgdltaris eseten'

a szerz6d6s
Szolgiltat6' ha olyan okb6l' mely6n felel6s
Meghifsulisi kijtb6n koteles fizetni a
a Szolgiltat6nak felr6hat6
tovibbi ha a szerz6d6st az 6rintett int6zm6ny

tellesit6se lehetedeniil,

h6naPra szimitott
A meghirisulisi k6tb6r: a szerz6d6s 24
okb5l rendkiv0li felmondissal felmondja

netto 6rt6k6nek 20%'a'
5.4.

A kotb6r 6sszeg6t a

El6fizet<5

melynek 8 naptiri napon
kiilon fizetEsi felsz6lirissal 6rv6nyesiti'
k6tb6r
a Szolgiltat6nak' Amennyiben a Szolgiltat6 a

beliil kell hiinytalanul eleget tennie

magaartisic ill' mulaszrisit
k6zhezv6tel6t k6vet6 3 napon beliil
megfizet€s6re vonatkoz6 {elhives

-

bizonyit6kokkal alitimaszwa

'

elismertnek tekinend6'
nem menti ki' akkor a k6vetel6s

,lm:o
b-' Ei;;;
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Szerz6d6 Felek r6gzitik, hogy a

k6tb6ren feliili

kirit

ko6€r metfizer6se nem 6rinti El5fizet6nek azt a jotit, hogy

a

6rv6nyesitse a Szolgiltat6val szemben.

Az 6rintec El6lizet6 a kcjveter6s6t irisberi fersz6rirjs rrtjin 6rv6nyesitheti,
merynek a szorgirtat6
koteles 8 napriri napon beriir marad6ktaranur ereget tenni.
Amennyiben a Szorgirtat6 a ferhivis
k6zhezv6ter6t kdvet6 3 napon ber'r 6rdemi
- indokrissar 6s bizonyit6kokkar aririmasztott

-

kiment6st nem tesz, akkor a kcitb6rkoveter6s a szorgirtat6
r6sz€r6r erismennek tekinthet5 €s
ezzel beszimithat6vd vilik, a Kbt. t3O.S (6) bek.
felt6teleinek tetjes0t6se eset6n. El6fizet6
kdvetelheti a fentieken trir fermeriir6

kirit. A kin6rrGs

6rv6nyesit6s€re a kcitb6r 6rv6nyesit6s6re

vonatkoz6 szabilyok megfelel6en alkalmazand6ak.

6.

6.1.

El6fi zet6 jogai r6s kiitelezetts6gei
El6fizet6 joga az Internet szorgirtacisok
rendertet6sszerfi hasznirata. Az Er6fizet6t
6rint6 6s nem
rendertet6sszer' haszniratb6r keretkez6
kirok6n var6 ferer6ss6get a Szorgirtat6 erhiritja
magit6r.
Az Internet szorgirtatisok mindenkor a
szorgdrtat6 turajdonit k6pezik,
Er6fizetci a szorgirtacisokn

vonarkoz6an hasznirati joggar renderkezik,
mery jogok kizir6ragosak, de nem irruhdzhat6k
6s nem
tovdbb €n6kesithet6k.

6.l.

El6fizet6 kciteles a szolgiltatisokat jogszer(,
t6rv6nyes c6rokra 6s m6dokon haszn.lni.
Tilos
szolgilatist a hatilyos magyar jogszabdryok
szerint iizleti

vagy matantitkot

6.4.

b0ncselekm6nynek min6sill6 vagy
kozmegbotrdnkoztatisra alkalmas
m6don hasznilni.

s€rr6,

El6fizet6 hozzijirul az Eht 157.$ (2)
bekezdes€ben foglalt adatilrom6nyon
kiviili 6sszes adat
kezer6s6hez' itetve az adadtominyban
szerepr6 adaainak az Eht-ban meghatirozoa
c6rok6l

elt616 felhasznilisdhoz.

7.1.

Szolgiiltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei
szolgilat6 kcitelezetts6ge a megrendelt

2 6s 3

Internet 6s lp telefonszolgilatisokat
Eldfizet6 r6sz6re
pontban megharirozott: ft szerint' jelen
szerz6d6s 6rv6nyess6g6nek idSarama

folyamatosan
7.2.

a

a

alatt

biztositani.

szolgdrtat6 kciteres az Er6fizet6
adatait a hatiryos adaw6dermi
er6irisoknak megferer6en kezerni.

szolgirtat6 kciterezetts6ge az Internet
6s rp terefonszorgiraaisokkar kapcsoratos

tanicsadist int)'enesen biztositani
Ercifizet6 r6sz6re. Ebbe bereartork
'grf6rszorgirati
a v6gpontokon
szorgirtat6
iltal biztosirott, eszkcizcjk berendez6sek
insallilisa, javitisa, karbantartis,a, a
szolgilatis

fogaddsdra var6 arkarmassd t6tere
de nem tartozik bere az Er6tizet6i v6grontokon
0zemel6
alhdl6zatok 6s szimit6g6pek iizemeltet6se,
javicisa.

T.oldal
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szolgeltates megkezd6s6nek illetve a csatlakozas telepit6s6nek hatriridele (AsZF

8.

4.

pont)

szolgdltaris ig6nybev6tel6hez sziiks6ges berendez6seket ielen szerz6d6s
megielolt l6tesit6si helyeken
megkot6s6t6l szimitott harminc(30) napon beliil az El5fizet6 iltal
iizembe helyezi €s a szolgiltaris nyiitisdt megkezdi'

Szolgiltat6

8.1.

a

Felek k6Pviselet6ben ielen
A deDit6st kovet6en Felek itadis'iw6teli jegyzcikonyvet k6szitenek
vonatkoz6 m6resi
l6v6 szem6lyek a iegyz6konyvben rcigzitik a szolgiltatis min6s6g6re
(kibelez6s 6s itadisi
illewe El6fizet6 k6Pvisel6le itveszi a m(szaki kialakirist

eredm€nyeket

szem6lyek hitelesitik aliirisukkal' Felek
leliilet). A jegyz6kcinyvet a Felek r6sz6rcil lelen l6vci
6s
felv6tel6hez nem sziiks6ges aliirisra iogosult szem6ly lelenl6te
hogy a

kijelentik,

iegyz6konyv

a|iirisa.Azitadis-iw6te||ebonyolirisitFe|ekmeghatalmazottaikr6szv6te|6ve|bonyo|itjikIe.
feltUntetett id6ponttol iogosult a szolgiltaris szimlizisira
Szolgiltato a iegyz5k6nyvben

8.3.

id6tartama alatt a Szolglltat6 olaidoneban
A telepitett berendez6sek a szolgdltatis ny0itisinak
maradnak.

9.

9.t.

hibabeieIent6s (AszF | |. Pont)
RendeIkez6sre 6||is, min6s6gi garanci6k,
iltata nyiltott szolgiltatis mUkiidokepes
Szolglltat6 szavatolia, hogy valamennyi

a telepites
illist villal €s

99'8%-os id6beni rendelkez6sre
napiit6l. Szolgiltat6 a szolgiltatisok mfkod6s6re
irinyban
bels6 adathilozat 6s belfiildi internet
garancilia, hogy az szerz6diitt sivsz6less6gek
mindenkor el6fizet6 rendelkez6sere 4ll'
nemzetkiizi internet irinyban 100%-ban'
9.2.

megtenni
Szolgiltat6 koteles minden 6sszer( er6feszit6st

100%'

a szolgiltatis hat6konysiginak

6s

folyamatossiginak biztosirisa 6rdek6ben'
nem 6rhet6 el
param6terekkel r6szben vagy eg6szben
Amennyiben a szolglltaris a villalt m(szaki

tdmogalesi
ezt ieleznie kell a Szolgiltat6 kiiel6lt
az El6fizet6 szimira, akkor az El5fizet6nek
annak hibaiegyen roSzitett
kaPcsolattan6ja fel6' A szolglltatis kies6se

kiizpontla, illewe

9.4.

9.5.

valamelyik6n' eA hiba beielent6s a r<igzftett telefonsz6mok
bejelent6s€t6l tekinthet6 isazoltnak
rogzic melynek
minden beielentett hibit hibaiegyen
mailben vagy faxon tehet<5 meg Szolgiltat6
El6fizet6nek visszakiildi'
azonosit6 szimit 6s a beielent6s Param6ereit
a Szolgiltat6 k6teles az El6fizet6 kiiel6lt
A szolSelatis marad6ktalanul tort€n6 visszaellitis6r6l

visszaillito$nak
A szolgiltatis ezen 6rtesGssel tekinthet6
kaocsolattart6inak etyik6t 6rtesrteni
esem6nyek
dllisba nem szimitanak bele az allbbiak
Rendelkez6sre
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El6re iitemezett rendszerkarbantarris, mery ponros id6pontjir6r €s a virhat6

'

kies6s

id6.,ftamir6l szorgirtat6 regaribb 3 nappar meger6z6reg hivataros 6ftesit€st ktirdcitt. Az
6rtesit6s megkiird6se e-mairen 6s a honrapon t6n6n6 kdzz6t6te|er ton6nik. (AszF

ll.l4).

Szolgdrtat6 kizar6rag a sajit rendszer6n v6gez karbantartisc Er6fzet6i ordaron

karbantartisi szolgiltarist nem v6gez.

. A

vismajor esem6nyek eltal okozott iizemsziinetek, mint p6ldiul

a

term6szeti

katasztr6fik. szind6kos vagy gondatlan rongilis, lopds illewe
b0ncselekm6nyek.

o

Srilyos energia

ellitisi

zavarok, melyeket az elektromos szolgilht6 hibija vagy
el6re

iitemezetr karbanEnisi munkii okoznak.
llyen esetekben a szorgirtat6 kciteres az iizemsziinet
t6ny6t 6s annak kivert6
melynek egy p6rdinyit etjuttatja Er6fizet6hoz.
szorgirtat6

okit je$z6k6nrvezni,

tovibbi k6teres minden t6re ervirhat6t

megtenni a szolgiltatis mihamarabbi 0jraindrtisdnak
6rdek€ben.
9.5.

Amennyiben a hiba erhiricisa heryszini szem€ryes
kcizremukod€st kivin, szorgirtat6 kciteres a hiba
elhirir6sit 4 6rin ber'r megkezdeni a hibdt g 6rin
beriir erhiritani. A

hibaerhiritis megkezd6se
rivoli hozif6r6sser is r6-6nheq ebben az esetben
a megkezd6s hatirideje szin*n 4 6rin beri.iri.
El6fizet6 tudomisur veszi, hogy a hibaerhirftis
ridi6s hir6zati

9.7.

eremek esetEn 6jszakai 6rikban
illetve rossz id6jiris eset6n munkav6delmi
szempontok miatt nem leherseges.
A hibabejerent6sser 6s kezer6sser kapcsoratos egy€b renderkez€seket
az AszF
pontja

,.

tartalmazza.

t0.
r0. L

Szolgiltatis sziineteltet6se, kortitozisa
A Szolgdltat6 az er6fizet6i szorgirtarist az Er6rizet6

er6zetes vagy etyideifi 6ftesit6se merett az
alibbi esetekben korlitozhatja, vagy csiikkentheti
annak min6s6gi vagy mes jellemz6ic

l0

lf

Amennyiben Er6fizet6 akad^yozz vagr
vesz6ryezteti

rendeltet6sszer0 m6kcid€s6r,

ig

a

Szortirtat6 hir6zatinak

k0loncisen, ha:

o Az El5fizet6

az el6fzet5i hozzif6r6si ponthoz megfelel6s6g
anrisitvinnyal nem
rendelkez6 v6gberendez6st vagy nem megfelel6
interf6ssz€l
rendelkez6

v6gberendez6st csatlakoztatott

'

Az El6fizet6 a szimira nytitoa szorgiltadist

ferhaszndlva k6retren leveret kiird.
K6retlen lev6lnek min6siilnek azok az elektronikus
iizenetek amelyerc
i. kereskedelmi vagy egy6b informdci6t tertalmaznak 6s a cimzettek
nem k6rt6k

kifejezetten, hogy ezen e_mail_eket megkapjik

9.oldal
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olyan tijmegesen kiildott, nagy mennyis6g0 e-mail, amelyeknek tartalma
egymissal nagym€n€kben azonos 6s a cimzettek nem k6n€k kiteiezeften' hogy
ezen e-mail-eket metkaPiik.

iii. az

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

a

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

A Szolgiltat6 az ilyen k6retlen kereskedelmi vagy k6reden @meges e-mail'ek illewe

nagy

mennyis6g0leve|ekiw6te|6ti||ewetovibbirisitahi|6zat,inak6srendszereinekv6de|me
6rdek6ben szofweres 6s/vagy hardveres eszkriziik segits6g6vel megtagadhatia'

El6fizetti a
Szolgiltat6 fenti korlitozist abban az esetben alkalmazza amennyiben
az iltala kiildcjtt
Szolgiltat6 iltal biztositott v6dett lP cim opci6t vilasztotta tehit
tovibbicisra'
elektronikus levelek a Szolgiltato SMTP szerver6n keresztiil keriilnek

o

levelet
Az El6fizet6 a szimira ny0jtott szolgdltarist felhaszn{lva olyan elektronikus

kiild. amelv:

i.
ii.
iii.

elfedik'
feladoiinak e-mail cim6t szind6kosan hamisan adiik meg vagy
virussal fen6zott csatolt dllominyt tartalmaz'

tartalmaz' amely a
amely csatolt illominyk6nt olyan v6grehait6d6 illominyt
fejt ki 6s
cimzett(ek) vagy a Szolgiltat6 6rdekeivel ellent6tes tev6kenys6tet
is v6gbemehet'
ezen tev6kenys6g a cimzett j6hiszem0 akarata ellen6re

iv.ame|ytarta|maat'irsadalmi6rt6kekre6sazemberim6|t6sigran6zves6n<!.
llyen p6ldiul a f6lrevezet6, rigir' szexuilis' er6szakos tartelm0'

a

ellent6tet szito et6rv6nyellenes cselekedetre felbuit6 illewe vallisi' politikai
mail,

o

adatszerrdsre'
Az El6fizet6 a szimira nyriitott szolgiltatist felhasznilva iogosuladan
t'iirt6n6 behatolisra tesz
adatkiild6sre vagy mis szimitog6pes rendszerekbe

kis6rletet illewe hajt v6gre, k0l5nosen:
i. az internethasznil6k szem6lyi szimit6g6p6n vagy szener6n

tirolt'

illewe

internetez6sk6zbenhaszni|tnemnyi|vinosvagyiiz|etititkotk6Pez6adatok
vagy az erre irinyul6
illominvok enged6ly n6lkiili megtekint6se' megszer:6se
kis6rlet

ii.azinternethaszni|okszem6|yiszimitog6p6nvagyszerver6ntiro|tadatok
illominyok enged6ly n6lkiili megviltoztatisa

l0.oldal
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az internethasznil6k szem6lyi szdmitog6p6re vagy szerver6re olyan adatok,
illominyok engedely n€lkiili feltcilt6se vagy ennek kis6rlete, amely az El6fizet6t
kompromitrilhatja, illewe a szimit6g6p m(kod€s6t hitrinyosan befolyisolhatja,

iv.

misok tulajdonit k6pez6 szimitog6pek 6s azok er6forrisainak enged6ly
n6lkiili
felhasznilisa saiit c6lra.

o

Az Er6fizet6 a szimdra nyrijtott szorgirtarist ferhasznirva
szorgirtat6 szerver6n orvan
adatokat, informici6kat tirol vaty tovibbit, amely:

i.
ii.

jogosulatlanul metszerzert, illewe szerz6i jotokat
sert

a tirsadalmi 6rt6kekre 6s az emberi m6lt6sigra
nezve s6rt6. llyen p6lddul
f6lrevezet5, trdgir, szexuilis, er6szakos
tartalm!, a t6rv6nyellenes

a

cselekedetre

felbujt6 illewe vallisi, politikai ellentetet szit6
tartalom,
az Alkotminyba va$/ a harjlyos tdrv€nyekbe, jogszabityokba

iii.
iv. az El6fizet5 dltal kinjlt term6k tulajdonsigair6l

iitkciznek.

va$/ szolgiltacis artalmir6l.

illewe ezek irdr6l bdrkit f€lrevezethetnek.

o

Amennyiben az Er6fizet6 az er6fizet6i
szorgirtarist a szortirtat6 hozz6idrurdsa n.rkiil
harmadik szem6ly r€sz6re tovibb6rtekesiti
vaty azt a hil6zati szerz6d6sekr6l sz616

korminyrendelet szerinti hdl6zatj szolgiltatis
c6lldra hasznilja.

IL
.

t.

A szerz6d€s id6tartama, felmond6s, reklamici6
Felek jelen szerz6d6st harjrozon
: id6re: a szerz6d6s hatilyba l6p6s6t6l szdmftott
24 h6napos
id6tartamra

kddk.

I t.2.
.3.
1

1.4.

A szen6d6s hatityba l6p6se a mindk6r f6l
Jelen szerz6d6s

A

all.l.

ilhli iliirisit

szerz6d6s harirozott id6tartamdra
tekintetter

sz{ntethetci meg.
1t.5.

Bdrmely f6l jogosult

kd,vet6 S. nao.

pontban megharirozott id6urtam
letelt€vel rregszrinik

a

a szerz6d6st rendkiv0li felmond{ssal
felmondani, ha a misik f€l

szerz6d6sszeg6st k<lvet er, 6s
azt

-

amennfben orvosorhat6

abban megjelcilt haririd6n beliil
sem orvosotia.
I t.6.

Srilyos szerz6d6sszegtis eset€n a felek
felmond{si
szolgirtatis megszun6se az int6zm6nyekn6r
A felmonddsi id6 m6n6ke: 30 nap.

|.7

szerz6d6s rendes fermondissar nem

-

inisberi megint6st kd,vet6en, az

id6t k6tnek ki,

frgyelemmel arra, hog;r a

azok tev6kenys6g6nek erehetetreniir6s6t
eredm6nyezi.

Srilyos szerz6d€sszeg6snek min6siil
a Szolgdltat6 r6sz6r6l:

a)

ha a szolgiltadst az

s0lyos

el6irt hatirid6ben teljesk6r0en nem
kezdi me&
I l.oldal
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b)haegynaptirih6naponbe|ii||ega|ibb3a|ka|omma|k6sede|mik<itb6rfizet6s6re
lenne kiitelezhet6,

c) ha birmely hibit 24 6rin til nem javit ki'
d) ha a szimhordozist nem biztositia teljes kor(en'
e) ha az aiinlatban megharirozott rendelkez6sre illisi

m6rt6ket nem teliesid

a

SzolSiltat6,

f)

egyebekben nem teliesiti
ha az adott szolgiltarisra irdnyad6 min6s6gi param6tereket
a szolgdltat6,

g) ha titokarrisi kotelezetts6g6t megszegi'
h) ha Szolgiltat6ban kiizvetetten vagy kozvedeniil 25%'ot

meghalad6 tulaidoni

vagy iogi szem6lyis6gtel nem
reszedescst szerez valamely olyan iogi szem6ly

rendelkez6gazdasigitirsasig,ame|ynemfe|e|megaKbt.56.$(|)bekezd6sk)
pontiiban meghatirozott felt6teleknek'

t1.8.

r6sz6rcil:
Srilyos szerz6d6sszeg6snek min6si'il az El6fizet5

a) ha a teljesit6sigazolis kibocsitisit alapos ok n6lkiil me$agadia'
b) ha titoktanisr kotelezetts6g6t megszegi'
c) a szolSiltacisi dijat - irisbeli 30 napos fizet6si hatirid5t

biztosit6 megintest

kovet6en - sem fizeti meg'

||'9'Asi|yosszerz6dEsszegeseset6nas6re|metszenvede(f6|kdtelesamisikf6lfigye|m6tmegfe|e|6'
teljesit6sre felhivni' Nem ktiteles erre
de leglibb 8 napos tratirid6vel a szerz6d6sszer(
ism6tl<!d6
s6relmet szenYedett f6l, ha a szerz6d6sszeg6s

iellegg' g/ a szerz6d6sszeg6s

a

nem

orvosolhato.

kizir6lag k<iz'iis megetyezeses
,.r0. El6fizet6 a megkiitott szerz6d6s vonatkozislban
kik6t6se nem
szerz6d6sm6dosirist fogad el a

Kbt 303'!

alapiiin' egyoldalri szerr6d6sm6dosieis

lehetsetes.

Vis maior
r2. L

szert6d6sszeges6rt (Vis

kiils6 ok miatt bek'tivetkez6
Szolgiltat6 nem felel az elhirithatatlan
olyan
iltal el6re nem litott 6s nem befolyisolhat6
maior). Vis maior-nak min6siilnek a felek
kiil6n6sen:
a szolgiltat6t a megfelel6 teliesit6sben'
koriilm6nvek, amelyek megakadilyozzik
hurrikin' tornid6' vill{mcsapis:
ttz, in^tiz,belviz' fiildreng6s' iirviny'

.
.

polgiri zavargis' invizi6'

folyatott hibor6' zendiil6s'
had0zenettel vagy had0zenet n6lkiil
robbantis:
konfliktus, terrorista- vagy szaborizscselekm6nye(
fegyveres
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sztrijkok, munkiskizirisok, kiv€ve amelyekben

a

szoltiltat6 alkalmazottai nem vesznek r6szt.

Zdr6 rendelkez6sek

iutott 0zle.i titkot met6rzik. Uzleti
titokk6nt definiilnak minden olyan adatoc mely a szerz6d6s keretein beliil a misik f€llel
Felek kijelenrik, hogy tev6kenysegiik sor6n a rudomisukra

kapcsolatban tudom6sukra lut. Kiv6telt kEpeznek ezal6l azon adatok. amelyek a Kbt. vagy mis
szerint nyilvdnos adatnak min6s0lnek, illetve amelyet jogszabily vagy etyeb

logszabilyok

dokumentum az iizleti titok kor6b6l kizir.

t3.2. A titokarisi

kiitelezetts6g megszeg6s6b6l ered6

kir6rt az ez6rt felel6s f6l

kin6rit6si

kotelezetts6ggel tanozik.

t3.3.

Felek titoktartisi kiitelezetts€ge kiteried

a

munkavillal6kra, illetve valamenn),i

Poltiri ioti
alapiin a f6lle

mis iogviszony
kapcsolatban l6v6 egy€b szem6lyekre is. Ezen szem6lyek magaarrisi6n

szerz6d6s alapiin munkav6gz6sre irinyul6 iogviszony, vagy

a

dtoktarisi

kcitelezetts6g viszonylatiban az 6rintett f6l, mint sajit magatanisi6rt felel'

t3.4.

Felek iognyilatkozataikat kizir6lag irisban, az

iw6tel hely6t 6s idei6t azonosithat6 m6don tehetik

meg6rv6nyesen.Afe|ekfentieken6nikazelektronikusIeve|ez6s(e-mail)formiiitis.

|].5.

A Felek megegyeznek abban, hogy a vitis k6rd€st megkis6rlik peren kiviili b€k€s rjton rendezni,6s
nem
csak ennek eredm6nytelens6ge eseten fordulnak bir6sighoz Amennyiben az egyeztetes

vezeteredm6nyre,igyjelenszerz6d€sb6|ered6iogvitijuktekintet6benkikotik-hat.iskon6l
fiigg6en

t3.6.

- a Vici Virosi

Bir6sig/Pest Megyei Bir6sig kizir6lagos illet6kess6g6t'

Amennyiben szolgiltat6 a Ptk. szerinri iltalinos szerz6d6ses felt6telnek min6siil6 szen6d6ses
felGteleket (pl.: iizletszabilyzat, stb.) alkalmaz, a szerz6d6s-tervezetnek kifeiezetten tartalmaznia
kell, hogy szolgiltat6 iltalinos szerz6d6si felt6telei csak a Felek k6z6n l6trei6tt szerz6d6sben
nem szabilyozott k€rd6sekben irinyad6ak.

t3.7.

vezet6
Amennyiben a szerz6d€s birmely rendelkez6se k6gens jogszabillyal, vagy a megkcit6s6hez

eljiris birmely

dokumentumival ellent6tes lenne, akkor

a iogs6r6

szerz6d6ses rendelkez6s

helyett a megs6ne$ iotszabilyi, ill. eliinisi okinti rendelkez6s az alkalmazand6' minden tovibbi
joScselekm6ny - igy kUl6ncisen a szerz6d6s m6dositisa - n6lkiil'

t1.8.
r3.9.

A szerz6d€s mell6klet6t k6pezi a k<izbeszerz6si eliir{s iratanyaga'
meg
Szolgiltat6 adaw6delmi el6irisai 6s nyilatkozata az Aszif Z. sz. mell6klet6ben tal6lhat6
16szletesen.

|3'|0.Fe|ekkiielentik,hogyhozz'ijiru|naknev0km4sikf6|r6sz6r6|referenciak6ntt6n€n6
megelail6s6hez elekronikus 6s nyomtatott feliileteiken'
lS.oldel
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ek kilelenti( hory

rendelkeznek azal

a

6s

k6pess@el

meghatalmazdssal,

hog

jelen

szerz6d6ses k6telezetts6giiket teljesits6k ez6n mint akaratukkal mindenben egez6t
i6vihagy6lag

iruik eki El6fizet5 kijelenti, hogr e szerr6d6sben foglaltakat megismene 6s elfogadjaA szerz6d6s elvilaszthatedan mell6kletet k6pezi a k6,zbeszerz6si elliris iratanyage.
Vdc, 2012.
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l.szimt mell6klet
Intezm6nyek {ltal ig6nybevett szolg{ltatdsok r6szletez6se, int6zm6nyenk6nti 6s 6sszesitea havidiiak

Vac

Viros Onk ld6sek

Ochona

l0/l

v.v.o.l.o Mdi iti oahon

I Mbpd5

V.V.O.|.O Arany J. u.

otthon
Budapesti F60ti Klub
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