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Webhosting szerződés
- Alap csomag A szerződő felek:
Ezen szerződés létrejött egyrészről a:
Cégnév:
NEXT-IT Hungary Kft.
1161 Budapest, Rózsa u. 34/a
Cím:
1625 Bp., Pf. 77
Postacím:
13172590-2-42
Adószám:
Cégjegyzékszám: 01-09-722166
(36 1) 405 6000
Tel./Fax:
E-mail:
(továbbiakban mint Szolgáltató)
Másrészről:
Cégnév:
Cím:
Postacím:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
(továbbiakban mint Megrendelő) között:
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1. A szerződés tárgya
1.1 A Megrendelő megbízza a Szolgáltatót, hogy részére DNS/WEB/MAIL szervert üzemeltessen, azon
tárhelyet biztosítson. Szolgáltató vállalja, hogy a web szerver Internet elérhetőségét állandó
rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Megrendelő számára az előre megadott tárhely méret felett igény
esetén továbbit biztosít.
1.2 A kapott tárhelyhez Interneten keresztüli FTP elérést nyújt, melyhez tartozó azonosító és jelszó párt
a Megrendelő részére átadja, annak biztonságos tárolásáról gondoskodik. A szerveren az aktív
programozási feladatok megoldásához PHP értelmezőt nyújt. Igény esetén a Szolgáltató adatbázis
szerverhez való hozzáférhetőséget és abban tárhelyet biztosít.
1.3 A Megrendelő kijelenti, hogy az általa feltöltött adatokért teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik, az
ebből származó esetleges jogi következményekért Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.
1.4 A Szolgáltató kijelenti, hogy semmiféle felelősséget nem vállal a Megrendelő által feltöltött oldalak,
fájlok tartalmát illetően
1.5 Az Alap csomag megrendeléséhez az 1. sz. Melléklet megrendelő lapját szükséges kitölteni
2. A szolgáltatás díja
2.1 A felek a domainenkénti szolgáltatás havi díjában 3000- Ft + ÁFA/hónap, azaz háromezer Forint +
ÁFA összegben állapodtak meg, más (beüzemelési) költséggel a Szolgáltató a Megrendelő felé nem
kíván élni. A jelen szerződés az alábbi domainekre vonatkozik:
Domain:
(Példa: nextit.hu, next-it.hu, cegnev.hu, sajatnev.hu)

2.1.1 Az éves díj előre, egy összegben történő kifizetése esetén a 2.1 pontban említett díj 50% (ötven
százalék) –kal csökken
2.2 A Megrendelő vállalja, hogy a havi díjakat 3 havonta előre, számla ellenében átutalással 8 napon
belül rendezi.
2.2.1 A 2.2 . pont csak akkor érvényes, ha a Megrendelő nem élt a 2.1.1 pontban említett
kedvezménnyel.
3. A szerződés ideje
3.1 A szerződés határozatlan időre szól, azt a Megrendelő minden megkezdett hónap 25. napja előtt, 30
napos felmondási határidővel írásban mondhatja fel.
3.2 A felmondási idő alatt a szolgáltatás változatlan feltételekkel üzemel, erre az időszakra a Szolgáltatót
a díj megilleti.
4. Titokvédelem
4.1 A Szolgáltató köteles a megrendelés során tudomására jutott adatokat, üzleti ismereteket bizalmasan
kezelni, azokat a Megrendelő előzetes engedélye nélkül nem hozhatja nyilvánosságra vagy harmadik
személy, illetve nem jogosított személyek tudomására. Törekszik az adatok, jelszavak védelmére, azokat
csak korszerűen kódolt formában tárolja.
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5. Egyéb rendelkezések
5.1 A szerződő felek kifejezik azon szándékukat, hogy vitás esetben törekszenek az egymás közti
megegyezésre. Szolgáltató köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben a feladat
teljesítésével összefüggésben, érdekkörében bármilyen akadály felmerül.
5.2 A Megrendelő ugyanígy köteles a szolgáltatással összefüggő újonnan felmerült adatokat, tényeket,
dokumentumokat a Szolgáltató tudomására hozni, ill. rendelkezésére bocsátani.
5.3 Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás biztosítását akadályozó bármely eseménykor értesíti a
Megrendelőt, előre látható huzamosabb (2 órát meghaladó) kiesés esetén értesíti a Megrendelőt annak
okáról és időtartamáról. Ha ez lehetséges, akkor egyezteti az időpont jóságát.
5.4 A felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a mindenkori banki kamatnak megfelelő
összegű napi kamatot számítanak fel.
5.5 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásai érvényesek.
5.6 A felek jelen szerződést elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írták alá.
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Webhosting szerződés
1.sz. melléklete
- Alap csomag -

E-mail fiókok ( 5, azaz öt darab)
Fiók neve

Jelszó (a Szolgáltató tölti ki)

1.
@
2.
@
3.
@
4.
@
5.
@
A fióknév nem tartalmazhat ékezetes neveket
FTP tárhely elérés
Felhasználó név

Jelszó (a Szolgáltató tölti ki)

A felhasználó név nem tartalmazhat speciális karaktereket, ékezetes betűket.
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