
Matrixonline.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
8900 Zalaegerszeg, Kispest utca 9. 1/4. – Adószám: 22606460-2-20 / HU22606460
Internet: htp://www.matrixonline.hu – E-mail: ofcecmatrixonline.hu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Webhosting szolgáltatási szerződés

mely létrejöt egyrészről a

Matrixonline.hu Kf.
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kispest utca 9. 1/4.
Cégjegyzék száma: 20-09-070410
Adószáma: 22606460-2-20
Bankszámlaszáma: 11749008-20182010

továbbiakban mint Szolgáltató, másrészről

Név:

Cím:

Telefonszám:

Személyi igazolvány szám:

Adószám:

E-mail:

továbbiakban mint Megrendelő közöt az alábbi feltételekkel:

1.) Szolgáltató Megrendelő számára biztosítja szerverein, illetve partnercégei szerverein azokat a szolgáltatásokat,
amelyeket jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Megrendelőlap tartalmaz.

Megrendelő jogai és kötelezetségei:

2.)  Megrendelő a szolgáltatás  ellentételezéseképpen egyszeri  és/vagy havi  díjakat  köteles  Szolgáltatónak fzetni,
amelyekről esedékességkor Szolgáltató számlát bocsát ki. A kiszámlázot díjakat Megrendelő maradéktalanul köteles
megfzetni  oly  módon,  hogy  az  összeg  legkésőbb  a  számlán  feltüntetet fzetési  határidő  lejártáig  Szolgáltató
számláján megjelenjen. Szolgáltató által nyújtot szolgáltatások pontos leírását, valamint a fzetendő díj mértékét a
Megrendelőlap tartalmazza. A számlaküldés gyakoriságát szóbeli megállapodás rögzít.

3.)  Megrendelő  önmaga  köteles  gondoskodni  a  szolgáltatás  keretében  biztosítot tárterületen  elhelyezendő
weboldalak és egyéb tartalmak elkészítéséről és szerverre történő feltöltéséről, ehhez Szolgáltató jelen szerződés
keretében sem szofver-, sem hardvereszközt nem bocsát Megrendelő rendelkezésére.

4.) Megrendelő nem terjeszthet, és nem publikálhat a Szolgáltató által biztosítot szolgáltatások felhasználásával a
hatályos törvények által tltot szöveget, képet, jelképet vagy harmadik fél által levédet vagy birtokolt szerzői jog
oltalma  vagy  egyéb  szellemi  alkotásokat  védő  jogszabályok  oltalma  alá  eső  alkotást  vagy  művet,  kizárólag
Megrendelő felel harmadik személyek felé ennek be nem tartásáért.

5.)  Megrendelő  tudomásul  veszi,  hogy  az  előzőekkel  ellentétes  magatartása  miat a  Szolgáltató  által  biztosítot
szolgáltatások  használatában  Szolgáltató  korlátozhatja.  Ezen  korlátozás  következtében  történt  esetleges,  a
Megrendelő érdekkörébe eső károkozásért Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, vele szemben Megrendelő
ilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.
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Szolgáltató jogai és kötelezetségei:

6.)  A  Szolgáltató  szavatolja,  hogy  valamennyi  általa  nyújtot szolgáltatás  működőképes  a  megrendelés  napjától
számítot 5  munkanapon  belül.  A  Szolgáltató  köteles  minden  ésszerű  erőfeszítést  megtenni  a  szolgáltatás
hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle
közvetet vagy  közvetlen  kárért,  amelyeket  a  szolgáltatások  meghibásodása  vagy  egyéb  elégtelensége,  vagy
Megrendelő magatartása okozot.

7.)  Szolgáltató  legjobb  tudásának  megfelelően  műszaki  segítséget  nyújt  a  szolgáltatások  beüzemeléséhez  és
működőképességének  biztosításához.  A  Szolgáltató  által,  jelen  szerződés  keretében  nyújtot ügyfélszolgálat
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 elhelyezet anyagokon
való bárminemű változtatásra.

8.)  Amennyiben a szolgáltatások bármelyike Szolgáltatónak felróható okból működésképtelenné válik,  minden, a
szolgáltatásból kieset megkezdet napért  a  Szolgáltató 5 napon keresztül  díjmentesen nyújtja  a  jelen szerződés
tárgyát képező szolgáltatásokat.

9.)  Szolgáltató jogosult  egyoldalúan módosítani  a szolgáltatásainak tartalmát és díját,  erről  azonban legalább 30
nappal a tervezet módosítás előt tájékoztatnia kell  Megrendelőt írásban.  Előre kifzetet szolgáltatásnak sem a
tartalma, sem a díja nem módosítható.

10.) Amennyiben Megrendelő az esedékes szolgáltatási díjakkal a számlán megjelölt fzetési határidőhöz képest 15
napos, vagy annál nagyobb késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a szolgáltatást megszüntetni vagy felfüggeszteni.
A szolgáltatás ilyen okból történő megszüntetése vagy felfüggesztése nem mentesít Megrendelőt a megszüntetés
vagy felfüggesztés időpontja előt már igénybevet szolgáltatás díjának megfzetése alól. Szolgáltató jogosult továbbá
a felfüggesztés időtartamára is a mindenkori szolgáltatási díjnak megfelelő összeget felszámítani Megrendelőnek.

11.) Késedelmes fzetés esetén Szolgáltató jogosult a jogszabályokban biztosítot módon, a mindenkori jegybanki
alapkamat  kétszeresének  megfelelő  mértékű  késedelmi  kamatot  felszámítani,  amelyet  Megrendelő  megfzetni
köteles.

12.) A Szolgáltatónak átadot, a Megrendelőtől származó, tárolásra átvet bármilyen információ és adat Szolgáltató
általi  másolása,  bárminemű  sokszorosítása,  felhasználása  –  kivéve  Megrendelő  kifejezet írásos  kérését  és  a
szolgáltatások technikai megvalósításából adódó átmenet vagy biztonsági információtárolást – tlos. A Szolgáltató
minden tőle telhetőt köteles elkövetni, hogy illetéktelen harmadik fél ezzel ellentétes magatartást ne folytathasson.

A szerződés időtartama, a felmondás szabályai:

13.)  Jelen  szerződés  az  aláírás  napján  lép  érvénybe,  határozatlan  időtartamra.  A  szerződő  felek  bármikor
felmondhatják a szerződést indoklás nélkül. A felmondás csak írásban történhet, a felmondási idő 30 nap. Bármelyik
fél azonnali felmondással élhet, ha a másik szerződő fél elmulasztja jelen szerződésben vállalt kötelezetségeit. A
felmondás nem mentesít egyik felet  sem a felmondáskor fennálló kötelezetségei  alól.  Jelen szerződésben nem
szabályozot kérdésekben a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei és a Ptk. rendelkezései az irányadók.

____________________, 20___, _________________, ____ .

____________________ ____________________
Megrendelő Szolgáltató
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