TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a Matus László egyéni vállalkozó (Székhely: 5700 Gyula Pósteleki utca 24.IV/14. adószám:
64849470-1-51) továbbiakban: Szolgáltató, valamint az Előfizető között, melynek adatai:
Megrendelő (cég) teljes neve:
Megrendelő számlázási címe:
Megrendelő értesítési címe:
Levelezési cím:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:

fax:

Kapcsolattartó e-mail címe:
Az elõfizetõ személyi igazolvány
száma/ Cég esetén, a szervezet
adószáma:
Webtárhely neve:
(megfelelő aláhúzandó)

Fizetés módja:

(megfelelő aláhúzandó)

Fizetés periódusa:

ML100, ML200, ML 500, ML 1000, ML 3000
ML 5000, ML10000
Banki átutalással

Készpénz

ÉVES

HAVI

Választott FTP felhasználónév:
Plusz tárhely igény
Új regisztrálandó domain(ek):
Átregisztrálandó domain(ek):
Egyéb igény:

Az Előfizető aláírásával elismeri, hogy a szolgáltatói szerződésben található feltételeket megismerte, és
magára kötelezőnek elismerte. Jelen szolgáltatási szerződést a Felek – mint ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.

Kelt:

2018.

____________________________________
Előfizető

hó

nap

______________________________________
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A választott domain információi
A választott domain név:

Domain név Igénylőlap

ns1.mlnet.hu
Névszerver:
Elsődleges:
Igénylés:

ú j igény
 módosítás
Az Igénylő cég (szervezet) vagy magánszemély adatai:
Igénylő teljes neve:
Szervezet esetén angolul:
Irányítószám, település:
Utca, házszám:
Telefon: / Fax:
Az Igénylő azonosítója (szervezet adószáma hiányában (bejegyzés
száma) vagy egyéni Igénylő személyi igazolvány száma):
Védjegy lajstromszáma (Ha védjegy alapján prioritásos az igény):
Az Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy:
Név:
Matus László
E-mail cím:
info@mlnet.hu
Telefonszám, fax:
06-66-639-196
Irányítószám, település, utca,
5700 Gyula, Pósteleki u. 24. 4/14
házszám:
Az Igénylő által kijelölt technikai kapcsolattartó személy:

Másodlagos:
 regisztrátor váltás

ns.deninet.hu

Név: (Ne írja át)
Matus László
E-mail cím:
info@mlnet.hu
Telefonszám, fax:
06-66-639-196
Irányítószám, település, utca,
5700 Gyula, Pósteleki u. 24. 4/14
házszám:
Számlafizető adatai, ha különbözik az Igénylőtől:
Név: (Ne írja át)
Matus László
Telefonszám, fax:
06-66-639-196
Irányítószám, település, utca,
5700 Gyula, Pósteleki u. 24. 4/14
házszám:
Az Igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy:
A Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom; A domain igénylésével,
a.) delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;
Tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;
A választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a
b.) választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek, továbbá, hogy az
alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel.
A domain név fenntartás kezdete a domain név bejegyzésének időpontja. Fenntartás vége a .hu domain név bejegyzésének időpontjától számított első 730.
c.) naptári nap, (.com .net .info .biz .org esetén az első 365. naptári nap) meghosszabbítás esetén az azt követő minden 365. naptári nap. Átkérés esetén a fenntartás
kezdete az átkérés időpontja. Átkérés esetén a fenntartás vége az átkérés időpontjától számított minden 365. naptári nap. A fenntartási idő lejárta előtt 60 nappal
az Igénylő a domain fenntartását a Regisztrátornál meghosszabbíthatja. Meghosszabbítás kizárólag akkor történik meg, ha a Regisztrátor részére az éves
fenntartási díj befizetésre került legkésőbb a fenntartási idő lejárata előtt 30 nappal. Meghosszabbítás híján a domain név fenntartás felmondottnak tekintendő a
domain név törlésre kerül. Nem kiegyenlített regisztrációs, fenntartási, domain szolgáltatási díjtartozás esetén az Igénylő domainjeinek fenntartását a
Regisztrátor felmondja. Szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok
nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi;
Igénylő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Számlafizető különbözik az Igénylőtől, és számlafizető a kiállított számlán feltüntetett fizetési határidőre nem
teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjat az Igénylőtől is követelni.
Az Igénylő és a Számlafizető a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 175§ alapján elektronikus számlát is elfogad a regisztrációs és
d.) fenntartási díjról. Az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, azt teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.
Dátum: …………………….. 2018 ._________________ .___.

___________________________________________
Számlafizető aláírása (ha különbözik az Igénylőtől)

___________________________
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Igénylő aláírása

NYILATKOZAT A SZEMÉLYI ADATOK HITELESSÉGÉRŐL
Csak magányszemélyeknek kell kitölteni. A két tanú kitöltése kötelező.
Alulírott …………………………………………………………………………………………………
nyilatkozom arról, hogy személyi igazolványom száma ……………...……………………………….,
állampolgárságom magyar.

Kelt: ………………………………………………..2018 …………………………….hó ………… nap

………………………………………
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: …………………………………………
Lakcím:……………………………………..

Név: …………………………………………
Lakcím:……………………………………..
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Szolgáltatói szerződés
A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma
1.1 Matus László egyéni vállalkozó (Székhely: 5700 Gyula, Pósteleki u. 24. 4/14., továbbiakban: Szolgáltató) a
szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben
(továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árajánlat és a
szerződés feltételei szerint. 1. sz. melléklet Árlista
1.2 Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja a szerződési feltételeket.
1.3 A szolgáltatói szerződés elválaszthatatlan része a Domain név Igénylőlap vagy Domain név Igénylőlap
(módosítás, átkérés).
2.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására évi 99%-os rendelkezésre
állással. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.
2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül
biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a
Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
2.3 A Szolgáltató jogosult az érvényes árajánlatban megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a
tárgyidőszak elején történik. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a
Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.
2.4 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább
30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett
szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
2.5 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani,
amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:
2.5.1

Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok
elhelyezése;

2.5.2

Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas
osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését
gátolja;

2.5.3

Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;

2.5.4

Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

2.6 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett
adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó
következményi károkért.
2.7 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az
Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra
és a 3.5 pontban leírt eset.
2.8 A Szolgáltató jogosult a szerződés feltételeit egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatni kell az
ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt.
2.9 A szolgáltató jogosult az előfizető nevét, linkjét és weblapját a szolgáltató valamennyi lapján a partnerei közt
szerepeltetni, és erre az előfizető a szolgáltatót ezennel kifejezetten fel is hatalmazza.

____________________________________
Előfizető

______________________________________
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3.

Az Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365
napján.
3.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs
feltételeket saját maga részére biztosítani.
3.3 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató
jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen
használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.
3.4 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan
használatból eredő károkért az Előfizető felel.
3.5 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető
elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg
szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a
Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
3.6 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a
Szolgáltatónak bejelenteni.
4.

A szerződés hatálya

4.1 A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.
4.2 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal - indoklás nélkül - felmondani.
4.3 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési
kötelezettség) alól.
5.

Díjfizetés

5.1

A Szolgáltatás ellenértékét és annak megtérítésének módját a jelen szolgáltatói szerződés 1. számú
melléklete határozza meg.

6.

Egyebek

6.1 A szerződés feltételeiben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó
jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
6.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság
kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.
Az Előfizető aláírásával elismeri, hogy ezen szerződés feltételeit megismerte, és magára kötelezőnek elismerte. Jelen
szolgáltatási szerződést a Felek – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.
Kelt:

2018.
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Szolgáltatói szerződés
1. számú melléklet

Árlista

A díjfizetés történhet banki átutalással, bankszámlára befizetéssel vagy készpénzzel.
Weboldal üzemeltetés:
ML1000 webtárhely

10 000 Ft / év

ML3000 webtárhely

15 000 Ft / év

ML5000 webtárhely

25 000 Ft / év

ML10000 webtárhely

45 000 Ft / év

Kiegészítő szolgáltatások
Webdesign

60000 Ft -tól

IP cím

5000 Ft/hó

Weblap módosítás

4000 Ft/ alkalom

Rendszergazdai támogatás

8000 Ft/óra

Webportál telepítés

8000 Ft/ alkalom

Domain díjak
új .hu domain regisztráció

4 000 Ft / 2év

.hu domain átregisztráció díj + egy éves
fenntartási díj

4 000 Ft / év

új .eu domain regisztráció

5 000 Ft / év

.eu domain átregisztráció díj + egy éves
fenntartási díj

5 000 Ft / év

.hu domain fenntartási díja lejárati idő után

3 000 Ft / év

Domain adatmódosítás

3 000 Ft / alkalom

Domain tulajdonosváltás

3 000 Ft / alkalom

.com; .net; domain regisztráció

5 000 Ft / év

.info; .biz; .org domain regisztráció

5 000 Ft / év

DNS1, 2 díj, ha nincs webtárhely

2 000 Ft / év

Virtuális Szerver
ML20GB

8 000 Ft / hó

ML100GB

15 000 Ft / hó

ML200GB

20 000 Ft / hó
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