CG-Systems
Professzionális IT szolgáltatások

Értékesítőkód

Webhosting szolgáltatás igénylőlap és
Webhosting/Domain szerződés

Szerződésszám

Szolgáltató adatai
Név

CG-Systems Kft.

Cím

H-1096 Budapest, Haller u. 26.

Telefonszám

+36.1.808.8210

Weboldal

Cég központi weboldala: http://cg-systems.hu
Online szolgáltatások weboldala: http://cg-hosting.info

Központi email

info@cg-systems.hu

Igénylő adatai
Az igénylő neve

Pontos cím

Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó email címe
Kapcsolattartó
telefon/faxszám
Megrendelt szolgáltatás adatai

Webtárhely- csomag
neve
egyet kötelező megjelölni Xszel

Webtárhely-csomag
bővítés
egyet kötelező megjelölni Xszel

Belépési név az
adminfelületre
ha már ügyfelünk, kérjük adja
meg meglévő azonosítóját

 „ALAP” csomag (250 MB tárhely, 5 db e-mail, korlátlan adatforgalom)
 „HALADÓ” csomag (1 GB tárhely, 10 db e-mail, korlátlan adatforgalom)
 „PROFI” csomag (2 GB tárhely, 25 db e-mail, korlátlan adatforgalom)
 nem kérek webhosting szolgáltatást, vagy meglévő szolgáltatást kívánok módosítani
 + 1 GB tárhely

 + 10 db e-mail

 + 50 GB/hó adatforgalom

 + 1 adatbázis használata

 + 1 db domain használatának lehetősége
 nem kérek bővítést
 ______________________________________ nevet szeretném használni
 Szolgáltató által generált név megfelelő
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Domain nevek
írja a mezőbe a tárhelyhez
használni kívánt domain
neveket!
Egyet kötelező megjelölni Xszel, kivéve ha meglévő
szolgáltatás módosítása
történik. Minden domain
névhez egy darab domain
név igénylőlap külön
kitöltendő.

_______________________________________
 a fenti, már meglévő domain neve(i)met átkérés nélkül szeretném használni
 már meglévő domain neve(i)met át szeretném kérni (külön „domain igénylő lap” kitöltendő ez esetben,
kérjük csatolni)
 új domain neve(ke)t szeretnék regisztráltatni (külön „domain igénylő lap” kitöltendő, kérjük csatolni)

Számlázási adatok
Számlázási név és
cím
Amennyiben különbözik az
igénylőtől

Levelezési név és
cím
Amennyiben különbözik az
igénylőtől

Számlázás
gyakorisága

 éves (jelenleg minden szolgáltatásunk éves számlázású)

Fizetés módja

 készpénz

egyet kötelező megjelölni Xszel

 átutalás

Egyedi igények leírása

Megrendelt szolgáltatások díjazása

Mindösszesen

Ft / ÉV
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I. A megrendelt tárhely-szolgáltatás használatára vonatkozó kiemelt szabályok
-

a kiszolgáló-számítógépek korlátlanul rendelkezésre álló erőforrásait (processzor, memória és sávszélesség) oly módon jogosult Megrendelő igénybe venni,
hogy azzal ne csorbuljanak ugyanazon a szerveren szolgáltatást igénybe vevő más ügyfelek jogai ('fair-use')
a tárhelyen elhelyezett tartalomért kizárólag Megrendelő tartozik felelősséggel
Megrendelő nem folytathat olyan tevékenységet, mely jogsértő vagy tiltott (különösképpen, de nem kizárólag ideértve: spam, portscan, open relay, DDoS)
végfelhasználóként a szolgáltatást harmadik személy részére sem ingyen, sem ellenszolgáltatás fejében nem értékesítheti tovább
forgalomkorlátos csomag esetén a forgalommérés a teljes, webről letöltött tartalomra vonatkozik. (http, ftp, smtp, egyéb)
Megrendelő részére kiadott felhasználói név és jelszó használati jogáról Megrendelő rendelkezik, ugyanakkor a jelszót publikus helyre elhelyezni, vagy bármely
más módon bárki számára elérhetővé tenni tilos
az együttműködés egyéb szabályairól Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei rendelkeznek. Szolgáltató mindenkor hatályos ÁSZF-je megtekinthető
Szolgáltató weboldalán

II. Szerződés
Alulírott helyen és napon létrejött egyrészről Szolgáltató, másrészről Megrendelő között az alábbi feltételek mellett:
1.

A Szerződés tárgya
Szolgáltató a Szerződésben megjelölt Szolgáltatást nyújtja Megrendelő számára.

2.

A Szerződés érvényessége
az aláírás napjától határozatlan időre szól. Megszűnik rendes felmondással mindkét fél részéről 30 napos felmondási idővel, vagy rendkívüli felmondással
azonnal Szolgáltató részéről nemfizetés esetén, a Szolgáltatással kapcsolatos díjfizetés esedékességét követően kiküldött felszólítás határidejének (8 nap)
lejárta után.

3.

A Felek kötelességei
Szolgáltató vállalja, hogy
- tőle elvárható legjobb minőségben, szünetmentesen (értsd: legalább évi 99,5% rendelkezésre állás mellett) nyújta a megrendelt Szolgáltatást. A rendelkezésre
állási idő a tervezett karbantartásokat leszámítva értendő.
- Megrendelő tulajdonát képező elektronikus adatokat a tőle elvárható legnagyobb gondossággal kezeli (pl. biztonsági mentés készítése, folyamatos biztonsági
frissítések a szerveren)
Megrendelő köteles
- a megrendelt Szolgáltatásért díjat fizetni, melynek mértékét Szolgáltató mindenkor érvényes díjszabása tartalmazza. A díjfizetés előre fizetéssel történik,
melyről Szolgáltató számlát küld Megrendelő részére. Forgalmi díjas csomagok esetén a túlforgalmazási díjról szóló számla a tárgyhót követően kerül
kiszámlázásra, amennyiben az az 500Ft-ot meghaladja. Ennél kisebb összeg halmozódik.
- domain név szolgáltatással kapcsolatos fenntartási idő lejárta előtt 60 nappal a fenntartás meghosszabbításáról nyiltkozni irásban Szolgáltató felé és a
fenntartási díjat 30 nappal a fenntartási idő lejárta előtt befizetni (a fenntartási díj befizetése 60 nappal a fenntartás lejárta előtt egyenértékű a nyilatkozat
megtételével).
- webhosting szolgáltatás esetén minden megkezdett időszak (hónap vagy év) elején a Szolgáltatás díját megfizetni
- adataiban történő változást Szolgáltató felé az ÁSZF-ben foglalt határidőn belül bejelenteni.

4.

A Felek jogosultságai
Szolgáltató jogosult
- késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot felszámítani, melynek mértéke nem haladhatja meg a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét
- illegális, törvénybe ütköző, a szerver működését akadályozó, más ügyfelek érdekeit sértő cselekedet észlelése esetén a Szolgáltatást azonnali hatállyal
szüneteltetni Megrendelő egyidejű értesítése mellett
Megrendelő jogusult
- az előre kifizetett díjat visszakövetelni csak és kizárólag abban az esetben, ha a Szolgáltatás Szolgáltatónak felróható okból nem, vagy csak részben valósult
meg mennyiségi és/vagy minőségi vonatkozásban.

5.

A Felek felelőssége
Szolgáltató elhárít magától mindennemű felelősséget Megrendelő által Szolgáltató szerverén elhelyezett tartalommal, vagy az általa folytatott tevékenységgel
kapcsolatosan, ugyanakkor Megrendelő teljes felelőséggel tartozik ezekért. Harmadik fél által okozott, vagy Szolgáltató hatáskörén kívül eső okból fellépő
adatvesztés vagy szolgáltatás-kiesés esetén Szolgáltató nem vonható felelőségre.

6.

Adatvédelem
Szolgáltató Előfizető adatait az adatvédelemről szóló, mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles kezelni, azokat harmadik fél számára
át nem adhatja. Ettől Szolgáltató jogosult abban az esetben eltérni, ha jogos pénzügyi követelésének Előfizető nem tesz eleget. Ekkor a Szolgáltatóval
szerződésben álló adósságbehajtó cég számára az adatok átadhatóak.

Kelt: Budapest, 20____ . ________________ . ____.

____________________________
Szolgáltató

____________________________
Megrendelő
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