Általános Szerződési Feltételek
Készült: 2010. 05. 04.

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
A Szolgáltató cégneve: Kis Tamás Egyéni Vállalkozó
A Szolgáltató székhelye: 2376 Hernád, Akácfa utca 28.
A Szolgáltató postacíme: 2376 Hernád, Akácfa utca 28.
Nyilvántartási száma: 15698046
Adószáma: 15698046
Bankszámlaszáma: K&H Bank 10402128-50526569-56771008
Telefon: +36 (20) 211-8169
Általános e-mail: web@lpt.hu
Technikai e-mail: support@lpt.hu
Szolgáltató internetes honlapjának címe: http://www.lpt-media.hu és http://www.lpt.hu
2. FOGALMAK
Szolgáltató: Kis Tamás egyéni vállalkozó
Előfizető: az a természetes személy, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, vagy más szervezet, aki, vagy amely a S zolgáltatás igénybevételére a
Szolgáltatóval szerződést köt.
Szerződés: szolgáltatás igénybevételére irányuló megállapodás, amely jelen ÁSZF-ből,
valamint Egyedi Web-tárhely Szolgáltatási Szerződésből áll.
Szolgáltatás: internetes szolgáltatások (domain-név regisztráció, illetve web-tárhely
szolgáltatás) nyújtása.
3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
• Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a f elek
alapvető jogait és kötelezettségeit. Az Előfizető által ténylegesen megrendelt
szolgáltatásokat, a Szolgáltató által felszámított díjakat, és az Előfizető által választott
díjcsomagot felek az Egyedi Web-tárhely Szolgáltatási Szerződésben határozzák meg.
• Előfizető: az Egyedi Web-tárhely Szolgáltatási Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az
abban foglaltakat megismerte, elfogadja, valamint az ÁSZF tartalmát megismerte és
azt magára nézve elfogadja.
4. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Szolgáltató vállalja, hogy kizárólagos tulajdonába és felügyelete alá tartozó szerver
számítógépén web-tárhely szolgáltatást biztosít Előfizető számára. Szolgáltató Előfizető
oldala(i)t az interneten közzéteszi és az oldalhoz állandó jellegű, internetes hozzáférési
lehetőséget biztosít a szerződés teljes időtartama alatt. Szolgáltatás kizárólag Szolgáltató
szerver számítógépein tárolt adatokra terjed ki.
5. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Szerződő felek a Szolgáltatási szerződés teljesítése során kölcsönös együttműködésre
kötelesek. Szerződő felek minden, a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényről,
körülményről, illetve változásról kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.
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5.1 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
• Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyedi Web-tárhely Szolgáltatási
Szerződésben részletezett szolgáltatásokat Előfizető számára biztosítja a szerződés
teljes időtartama alatt.
• Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerült hibát a
lehetőségeihez mérten a lehető leggyorsabban kijavítani, Előfizető számára a
szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon
vagy e-mailen térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási
kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű
használatához szükséges információkra terjed ki.
• Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Előfizető adatait titkosan kezeli,
nyilvánosságra nem hozza, azokat harmadik személynek át nem adja - hacsak erre
adott helyzetben jogszabály nem kötelezi.
• Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a
szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a
szerződés tárgya a S zolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható
rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt nem terheli, ezzel az
időszakkal a szerződés meghosszabbodik. Az általános internet-szolgáltatás
üzembiztonsága, gyorsasága és egyéb paraméterei - akár a Szolgáltató, akár az Ügyfél
oldalán- nem tartoznak a Szolgáltatási Szerződés körébe.
• Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása
érdekkörén kívül eső meghibásodásából vagy elégtelenségéből adódtak, vagy
harmadik személyek jogszerűtlen tevékenységéből erednek. Szolgáltató a szolgáltatás
kiesés, üzemzavar, és más esetekben legfeljebb a szolgáltatási díj mértékéig vállal
felelősséget.
• Tilos a közízlést- és törvényt sértő adatok, képek, információk elhelyezése a
Szolgáltató szerverén. Az ilyen tartalmakat a S zolgáltató minden értesítés, előzetes
bejelentés nélkül jogosult eltávolítani a szerverről, és a Szolgáltatási szerződést
azonnali hatállyal felmondani.
• A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a tartalmat illető kérdéses vagy vitás
esetekben a S zolgáltatást és a hozzáférést az adott weblap vonatkozásában
felfüggessze.
5.2. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei
•

•
•
•

Kizárólag Előfizető jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal
rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a s zolgáltatást
harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi,
felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. Előfizető
tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben a szerződés azonnali hatályú
felmondására, valamint az Előfizető által kifizetett díj megtartására is jogosult.
Előfizető kötelezettséget vállal a megrendelt szolgáltatások díjának tárgyhavi
megfizetésére.
Szolgáltató az Egyedi Web-tárhely Szolgáltatási Szerződésben megjelölt és
részletezett szolgáltatások díjáról számlát állít ki, amelyet Előfizető tárgyhó 10.
napjáig köteles kiegyenlíteni. Előfizető elektronikus számlát is elfogad.
A fizetési kötelezettségek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult késedelmi kamat
(melynek mértéke a m indenkori jegybanki alapkamat kétszerese), valamint a
késedelemmel okozott többletköltségek felszámítására.
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•
•

•

Amennyiben Előfizető a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, Szolgáltató
jogosult (külön értesítés nélkül) a szerződést azonnali hatállyal felmondani, de a
meglévő pénzügyi követelése továbbra is fennáll.
Előfizető szavatol azért, hogy a Szolgáltató szerverén az általa elhelyezett programok,
vagy az Előfizető részéről történő egyéb beavatkozás a szolgáltatás
folyamatosságában, minőségében, valamint az ott tárolt adatokban semmilyen kárt
nem okoz. Előfizető tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan
gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Előfizetőnek az azonosításhoz
szükséges adatait a károsult fél részére átadni.
Előfizeti kötelezettséget vállal arra, hogy jogsértő tartalmat nem tesz közzé, más
személy adataihoz, berendezéseihez jogosulatlan hozzáférést nem kezdeményez,
jogsértő elektronikus levelezést nem folytat.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK
•
•

•
•
•
•
•
•

Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek azzal a
képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződést megkössék, és az ebből
fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.
A Szolgáltató fenntartja magának a szolgáltatás karbantartásának jogát, amelynek
időpontjáról, valamint várható időtartamáról az Előfizetőt legalább 10 nappal előre
tájékoztatja. A karbantartás idején változatlan díjfizetési kötelezettség mellett a
szolgáltatás szünetel, azonban a Szolgáltató vállalja, hogy a szükséges munkákat a
lehető leggyorsabban, a legkevésbé látogatott időpontokban végzi el.
A tárterület tartalmáért, Előfizetőnek a magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő
tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Előfizető
felelőssége.
Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát. Határozatlan időre szóló
szerződés esetén Szolgáltató az árváltoztatást megelőzően legalább 30 nappal
Előfizetőt köteles írásban értesíteni (levél, fax, vagy e-mail).
Előfizető köteles az adataiban bekövetkezett változásokról Szolgáltatót haladéktalanul
írásban értesíteni (levél, fax, vagy e-mail).
Felek ellenkező megállapodása hiányában a szerződés határozatlan időre jön létre,
melyet bármelyik fél, írásban 30 napos felmondási határidővel jogosult felmondani.
Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással
együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás
kérdésekben elsősorban békés úton próbálnak megegyezni.
Felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés alapján
tudomásukra jutott adatokat, tényeket bizalmasan kezelik, azt harmadik személyek
tudomásara nem hozzák.

7. VIS MAJOR
•

Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben,
amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis
major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen
körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy
más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti
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•

katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján
feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.
A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem
jelentenek mentességet.

8. SZERZŐDÉSKÖTÉS
• A szolgáltatás nyújtására vonatkozó Egyedi Web-tárhely Szolgáltatási Szerződés,
írásban vagy online módon, elektronikus úton jön létre a Felek között.
• Amennyiben Felek másként nem állapodnak meg, a Szolgáltatási Szerződés
hatálybalépésének napja az Egyedi Web-tárhely Szolgáltatási Szerződés mindkét Fél
által történő aláírásának napja.
• Nem természetes személy Előfizető esetén az Egyedi Web-tárhely Szolgáltatási
Szerződés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkező, vagy az általa írásban
felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelő igazolásával. Az igazolás
abban az esetben tekintendő megfelelőnek, ha a képviselője bemutatja cégbírósági
bejegyzéséről, illetve nyilvántartásba vételéről szóló, 1 hónapnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát. A Szolgáltató a
fentiektől eltekinthet, ha az Ügyfélre vonatkozó képviselet jogáról más megbízható
módon már meggyőződött.
• A szolgáltatási jogviszony azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kézhez veszi
(postai úton, személyesen, vagy telefax útján) az Előfizető által is aláírt Egyedi Webtárhely Szolgáltatási Szerződést.
A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem, vagy nem részletesen szabályozott
kérdésekben a Ptk rendelkezései az irányadók.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Általános Szerződési Feltételeit módosítsa, melyet
honlapján tesz közzé. A módosítás a közzétételt követő 7. napon lép hatályba.
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