Szerződésszám:
WEBHOSTING SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gomedia Hungary KFT (4034 Debrecen, Kárász utca 7
Cg. 09-09-016178) mint Szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató), másrészről
Neve:
Címe:
Adószáma vagy
Adóazonosító
mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) között az alábbi feltételekkel:
1.) A Szolgáltató a Megrendelő számára kész weblapok elhelyezési lehetőségét biztosítja a
szerverén és gondoskodik azok Interneten való elérhetőségéről.
2.) A szolgáltatás technikai paraméterei a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező
Megrendelőlapon valamint egyéb mellékleteiben, sztenderd díjcsomagok esetében a
mindenkor érvényes Árjegyzékben szerepelnek.
3.) Megrendelő önmaga köteles gondoskodni a szolgáltatás keretében biztosított szerver
tárterületen elhelyezendő weboldalak és egyéb tartalmak elkészítéséről és szerverre történő
feltöltéséről, ehhez Szolgáltató jelen szerződés keretében sem szoftver-, sem hardvereszközt
nem bocsát előfizető rendelkezésére.
4.) Szolgáltató ügyfélszolgálatot üzemeltet, amely munkanapokon 09-17 óra között telefonon és
e-mailben segítséget nyújt a szerződéssel kapcsolatos ügyek megoldásában, és legjobb
tudásának megfelelően műszaki segítséget nyújt a weboldalak elhelyezéséhez és
működőképességének biztosításához. A Szolgáltató által, jelen szerződés keretében nyújtott
ügyfélszolgálati tevékenység nem terjed ki a Megrendelő weblapjának és tartalmi elemeinek
akár egészben vagy akár részeiben történő elkészítésére, szerveren való elhelyezésére, illetve a
Megrendelő által a szerveren elhelyezett anyagokon való bárminemű változtatásra.
5.) A Megrendelő a szolgáltatás ellentételezéseképpen egyszeri és havi díjakat köteles
Szolgáltatónak fizetni, amelyekről esedékességkor Szolgáltató számlát bocsát ki. A
kiszámlázott díjakat Megrendelő maradéktalanul köteles megfizetni oly módon, hogy
legkésőbb a számlán feltüntetett teljesítési határidő lejártáig Szolgáltató számláján
megjelenjen. A számlaküldés gyakoriságát, valamint a fizetendő díj mértékét a
Megrendelőlap, illetve a jelen Szerződés egyéb mellékleteiben meghatározott feltételek,
ilyenek hiányában pedig a Szolgáltató mindenkor érvényes árjegyzéke tartalmazza.
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Szerződésszám:
6.) Amennyiben Megrendelő az esedékes szolgáltatási díjakkal a számlán megjelölt teljesítési
időponthoz képest 30 napos, vagy annál nagyobb késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a
szolgáltatást megszüntetni vagy felfüggeszteni. A szolgáltatás ilyen okból történő
megszüntetése vagy felfüggesztése nem mentesíti Megrendelőt a megszüntetés vagy
felfüggesztés időpontja előtt már igénybevett szolgáltatás díjának megfizetése alól, Szolgáltató
jogosult továbbá a felfüggesztés időtartamára is a mindenkori szolgáltatási díjnak megfelelő
összeget felszámítani Megrendelőnek.
7.) Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogosult a jogszabályokban biztosított módon, a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot
felszámítani, amelyet Megrendelő megfizetni köteles.
8.) Jelen szerződés időtartamát a Megrendelőlap és/vagy a jelen szerződés mellékletei
tartalmazzák. Amennyiben a szerződés határozott időtartamú, az rendes felmondással csak
úgy szüntethető meg, hogy Megrendelő megfizeti Szolgáltatónak mindazokat a díjakat,
amelyek egyébként a szerződés rendes lejártáig esedékessé váltak volna. Határozatlan idejű
szerződés bármikor felmondható, azonban Szolgáltató jogosult a megkezdett számlázási
periódus végéig tartó díjakat kiszámlázni Megrendelő részére, illetve nem köteles az előre már
megfizetett szolgáltatási díjakat visszafizetni Megrendelőnek. Ez havi periódusokban történő
számlázás esetén legfeljebb 31, negyedéves periódusú számlázás esetén legfeljebb 90 nap, fél
éves periodicitású számlázás esetén legfeljebb 182 nap, egy éves periódusú fizetés esetén
legfeljebb 365 nap.
9.) Megrendelő teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltató szerverén elhelyezett vagy hálózatán
továbbított információk és adatok jogszerűségéért. Szolgáltató elhárít magától mindennemű
felelősséget a Megrendelő által elhelyezett tartalommal vagy Megrendelő által folytatott
tevékenységgel kapcsolatban. Nyilvánvalóan jogellenes, vagy az internetes etikába ütköző
tartalom és tevékenység észlelése feljogosítja Szolgáltatót arra, hogy a szolgáltatást részben
vagy egészben, a Megrendelő egyidejű értesítése mellett felfüggessze vagy megszüntesse. A
szolgáltatás ilyen okból történő megszüntetése vagy felfüggesztése nem mentesíti
Megrendelőt a megszüntetés vagy felfüggesztés időpontja előtt már igénybevett szolgáltatás
díjának megfizetése alól, Szolgáltató jogosult továbbá a felfüggesztés időtartamára is a
mindenkori szolgáltatási díjnak megfelelő összeget felszámítani Megrendelőnek.
10.) Szolgáltató jogosult megszüntetni, felfüggeszteni vagy korlátozni a szolgáltatást akkor, ha a
Megrendelő által a szerveren elhelyezett tartalom, a Megrendelő által folytatott tevékenység
vagy a közvetetten azok által kiváltott, más Internet felhasználók irányából tapasztalható
tevékenységek veszélyeztetik Szolgáltató szervereinek, hálózatának működőképességét,
biztonságát, beleértve a szerverre és a hálózatra nézve az átlagosnál jóval nagyobb terhelést
jelentő szolgáltatások esetét is. A szolgáltatás ilyen okból történő megszüntetése vagy
felfüggesztése nem mentesíti Megrendelőt a megszüntetés vagy felfüggesztés időpontja előtt
már igénybevett szolgáltatás díjának megfizetése alól.
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Szerződésszám:
11.) A Szolgáltató köteles a szolgáltatást a lehető legjobb minőségben biztosítani.
12.) A Szolgáltató az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért,
túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal.
13.) Szolgáltató a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres
időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz a Megrendelő adatainak
védelme érdekében. Azonban a szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát nem tudja
szavatolni. Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő károkért felelősséget nem vállal, és
felhívja Megrendelő figyelmét a szerveren tárolt állományok rendszeres, saját eszközökön
történő mentésének fontosságára.
14.) Szolgáltatót nem terheli a felelősség abban az esetben sem, ha a Megrendelő, illetőleg a
Megrendelő alkalmazottai nem szakszerűen, nem a műszaki és szakmai előírásoknak
megfelelően kezelik Szolgáltató által nyújtott vagy használatra átengedett szolgáltatásokat.
15.) A Megrendelő a Szolgáltatást harmadik személynek sem ingyen sem ellenszolgáltatás fejében
nem szolgáltathatja tovább.
16.) Határozatlan időtartamú szerződések esetén szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjakat, illetve
a szolgáltatási csomagok tartalmát bármikor felülvizsgálni és azokat egyoldalúan
megváltoztatni. A szolgáltatáscsomagok tartalmát illetve díját a Megrendelő számára
kedvezőtlen irányban való megváltoztatásáról Szolgáltató tájékoztatni köteles Megrendelőt. A
díjak és szolgáltatáscsomagok megváltoztatása nem érintheti az előre már megfizetett
szolgáltatásokat, illetve a határozott időtartamra köttetett szerződésekben foglalt
szolgáltatásokat.

Debrecen, 20_______________________

______________________________
Megrendelő
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______________________________
Szolgáltató

Szerződésszám:

Megrendelő lap
A megrendelő adatai:
Telefonszáma :
Értesítési E-mail címe:
Számlázási címe:
Postai címe:

A megrendelt szolgáltatás adatai:
A csomag neve
Tárterület
Postafiókok száma
E-mail aliasok száma
Mysql/pgsql hozzáférés
Ftp hozzáférések száma

Mb
Db
Db
Db
Db

Gb

A fizetésre megjelölt mód:
Kézpénz
Átutalás
Egyéb:
A megrendelésre szóló időtartam:
………..Hónap
…………..Év
A megjelölt fizetési módnak megfelelő fizetendő árak:
Tárhelycsomag:
Ft
Domainek:
Ft

Határozatlan

Egyéb adatok:
Felhasználói név:
Jelszó:
E-mail cím:
Hozott Domain(ek):

Debrecen, 20_______________________

______________________________
Megrendelő
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______________________________
Szolgáltató

