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M E L L É K L E T

S Z E R Z Ő D É S I

F E L T É T E L E K

Megbízási szerződés, amely létrejött egyfelől a szerződő fél, mint megbízó (a továbbiakban: Előfizető), másfelől a
Planet Express Informatikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1125 Budapest, Álom utca 43/b.;
cégjegyzékszáma: 01‐09‐972700; adószáma: 23587342‐2‐43;) mint megbízott (a továbbiakban: Szolgáltató) (a továbbiakban
együttesen: felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.

A Előfizető megbízza a Szolgáltatót a 2. pontban meghatározott szolgáltatásnak a 3. pontban meghatározott megbízási díj
ellenében történő nyújtásával. Szolgáltató a megbízást elfogadja.

2.

A megbízás tárgya a Előfizető által a szerződésben megjelölt PANNONHOSTING szolgáltatási csomagjának, valamint egyes
kiegészítő szolgáltatásoknak (a továbbiakban: szolgáltatás) igénybevétele. A szolgáltatás tartalmát a Szolgáltató mindenkori
árszabása tartalmazza (2. számú melléklet), annak bármilyen változásáról a Szolgáltató az Előfizetőt írásban tájékoztatja.

3.

A megbízás teljesítéséért az Előfizető a Szolgáltatónak a Szolgáltató mindenkori díjszabásában meghatározott mértékű
megbízási díjat tartozik megfizetni.

4.

A megbízási díj megfizetése havonta utólag, a Szolgáltató számlájának kézhezvételétől számított nyolc napon belül történik a
Szolgáltató 10700598‐66956125‐51100005 számú bankszámlájára. A teljesítés napja az a nap, amelyen a számlavezető bank az
Előfizető bankszámláját a fizetendő összeggel megterheli. Fizetési késedelem esetén Előfizető évi húsz százalék mértékű
késedelmi kamatot tartozik a Szolgáltatónak megfizetni.

5.

Jelen szerződés hatálya a keltezéstől határozatlan ideig tart. A szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett, legalább teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával – egy hónapos felmondási idő mellett – felmondhatja. A felmondási
időszak kezdete a felmondást követő hó első napja.

6.

A Szolgáltató a díjszabást a hónap első napjával kezdődő hatállyal módosíthatja, feltéve, hogy erről Előfizetőt legalább 8
nappal korábban értesítette. A következő hónap első napjával kezdődő hatállyal az Előfizető módosíthatja az általa igénybe
vett szolgáltatási csomagot, illetve az azt kiegészító szolgáltatásokat, feltéve, hogy erről a Szolgáltatót legalább 3 munkanappal
korábban értesítette. A szerződésmódosítás hatályosulásának mindkét esetben az a feltétele, hogy a másik fél a közléstől
számított 24 órán belül az ellen ne tiltakozzon.

7.

A szolgáltatás igénybevétele szempontjából minden megkezdett hónap egész hónapnak tekintendő.

8.

Az Előfizető által a szolgáltatás igénybevétele során a PANNONHOSTING számítógépes rendszerében elhelyezett fájlok
archiválása (azaz biztonsági mentése) Előfizető feladata. Ezen fájlok esetleges megsemmisülése, vagy más módon történő
károsodása tekintetében a Szolgáltató bárminemű felelősségét ezennel kizárja.

9.

A szolgáltatás igénybevétele nem valósíthat meg bűncselekményt, illetve szabálysértést, valamint nem járhat mások jogainak
sérelmével. Különösen tilos kiskorú személyről előállított pornográf kép illetve filmfelvétel közzététele, valamint a szerzői és
szomszédos jogok megsértése. Tilos továbbá kéretlen elektronikus küldemények (spam) terjesztése a szolgáltatás
felhasználásával. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a fenti korlátozások megsértése, illetve fizetési késedelem
esetén a szolgáltatás nyújtását – Előfizető egyidejű értesítése mellett – felfüggessze, illetve a szerződést azonnali hatállyal
felmondja. A felfüggesztés az Előfizető díjfizetési kötelezettségét nem érinti.

10. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételével harmadik személyeknek vagy Szolgáltatónak okozott
károkért kizárólagos felelősség terheli. Az Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a szolgáltatás igénybevételével
harmadik személyeknek esetlegesen okozott károk miatt a Szolgáltatóval szemben érvényesített bármilyen polgári jogi igény
vonatkozásában korlátlanul és teljes mértékben helytáll.
11. Jelen szerződésben foglalt jogviszonyukból fakadó valamennyi esetlegesen felmerülő jogvita tekintetében a felek – hatáskörtől
függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

