ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK –
DOMAIN NÉV SZOLGÁLTATÁSOK, WEBHOSTING TÁRGYÁBAN
A Sensor Technik Kft. (H-1149 Budapest, Egressy út 27-29.) Általános Szerződési Feltételei
internetes szolgáltatások (domain név és weboldal üzemeltetés) nyújtása tárgyában. Ennek
elfogadásával Ön szolgáltatási feltételeinket elfogadja, a Szolgáltatási keretszerződése létrejön.
I. AZ ÁSZF HATÁLYA
1.1 Jelen ÁSZF kiterjed a Sensor Technik Kft. minden internetes szolgáltatása tárgyában
megkötött Szolgáltatási Szerződésre (a továbbiakban: Elő zető/ Megrendelő lap). Az ÁSZF
szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek alapvető jogait és
kötelezettségeit. Az Elő zető/ Megrendelő által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat, a
Szolgáltató által felszámított díjakat, és az Elő zető/ Megrendelő által választott díjcsomagot felek
a Elő zető/ Megrendelő lap alapján határozzák meg.
1.2 A Szolgáltatási Keretszerződés a “domain név igénylő lap” vagy “szolgáltatási szerződés”
Elő zető/ Megrendelő általi aláírásával, vagy online megrendelésleadás esetén az általános
szerződési feltételek elfogadásának bejelölésével jön létre.
1.3 A rendes felmondási idő mindkét fél részéről 30 nap.
1.4 A Szolgáltatási Szerződés megszűnik, amennyiben azt Szolgáltató vagy Elő zető/ Megrendelő
– a felmondási időt gyelembe véve – írásban felmondja.
1.5 A Szolgáltatási Szerződés módosítása minden esetben írásban történik új Elő zető/
Megrendelő Lap kitöltésével.
II. AZ ÁSZF ALANYAI
2.1 Jelen ÁSZF kiterjed egyrészről a Sensor Technik Kft-re, mint szolgáltatóra (a továbbiakban:
Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő, a Szolgáltatási Szerződést aláíró Elő zető/
Megrendelőre (a továbbiakban: Elő zető/ Megrendelő).
2.1/a.) Szolgáltató Szolgáltató az a személy, aki az Elő zető/ Megrendelővel megkötött
Szolgáltatási keretszerződés és Szolgáltatási szerződés alapján a jelen ÁSZF-ben meghatározott
szolgáltatást nyújtja.
Neve: Sensor Technik Kft.
Székhely címe: 1149. Budapest, Egressy út 27-29
E-mail: o ce@senosor-technik.hu
2.1/b.) Elő zető/ Megrendelő az a személy/jogi személy/társaság/szervezet, aki az Szolgáltatóval
megkötött Szolgáltatási Keretszerződés és Szolgáltatási szerződés alapján a jelen ÁSZF-ben
meghatározott szolgáltatást igénybe veszi.
2.2 Elő zető/ Megrendelő lehet minden magán és jogi személy akivel a Szolgáltató és közte a
Szolgáltatási Keretszerződés, illetve a Szolgáltatási Szerződés érvényesen létrejött.
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III. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK JOGI FELTÉTELEI

3.1 Az Elő zető/ Megrendelő a szolgáltatást kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha
elfogadta jelen Szolgáltatási Keretszerződés feltételeit
IV. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
4.1 Szolgáltató vállalja, hogy harmadik fél által üzemeltetett és a tőle bérelt tárhelyen a felügyelete
alá tartozó web tárterület szolgáltatást biztosít Elő zető/ Megrendelő számára. Szolgáltató
Elő zető/ Megrendelő oldalait az Interneten közzéteszi és az oldalhoz állandó jellegű, internetes
hozzáférési lehetőséget biztosít a szerződés teljes időtartama alatt. Szolgáltatás kizárólag a vele
kapcsolatban álló hosting szolgáltató szerverén fenntartott domain nevekre és tárolt adatokra
terjed ki.
4.2 Szolgáltató köteles a weboldal (szoftver) zavartalan működését biztosítani. A Szolgáltató
kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszer zavartalan működését fenntartja, valamint a
rendszerrel kapcsolatos problémák elhárítását és megoldását az értesítéstől számított nyolc órán
belül megkezdi.
4.3 A Szolgáltató 99,9% rendelkezésre állási időt vállal. A fennmaradó 0,1% időkeret a rendszer
felügyeletére fordítja. A rendelkezésre állás naptári – teljes – évre vonatkozik.
A Szolgáltató az érdekkörén kívül eső, egyéb ok miatti szolgáltatás kimaradásért felelősséget nem
vállal. A Szolgáltató a rendszerről, azaz az adatbázisról és a fájlokról a karbantartási szerződésben
meghatározott rendszerességgel biztonsági mentést készít.
V. AZ Elő zető/ Megrendelő DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI
5.1 Szolgáltató a Elő zető/ Megrendelő Lap 1. pontjában megjelölt és részletezett szolgáltatások
díjáról, meghatározott költségről, a meghatározott zetés gyakoriság mellett, az igénylőlapon
feltüntetett zetési mód alapján előre számlát állít ki a Elő zető/ Megrendelő lapon meghatározott
költségviselő részére, amelyet Elő zető/ Megrendelő a számlán feltüntetett határidőn belül köteles
kiegyenlíteni.
5.2 Az 5.1-es pontban említett zetési kötelezettségek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult
késedelmi kamat (melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese), valamint a
késedelemmel okozott többletköltségek felszámítására.
5.3 Amennyiben Elő zető/ Megrendelő a zetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, Szolgáltató
jogosult (külön értesítés nélkül) a a szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetni.
5.4 A díj zetés lehetséges módjai a következők: banki átutalás, online bankkártyás zetés.
5.5 A szolgáltatási díj teljesítésének esedékessége a szolgáltatás megrendelésének időpontja.
Havi, éves elő zetés esetén a zetés időpontja a díjbekérő kiállítását követő 7. nap.
A Szolgáltató a zetési kötelezettségről, annak határideje előtt vagy megszüntetés esetén nem
köteles írásban tájékoztatni a Elő zető/ Megrendelőt. A Elő zető/ Megrendelő nem teljesítése
esetén a Szolgáltató a zetés elmaradását követő 30. napon a szolgáltatást minden írásbeli vagy
szóbeli közlés nélkül megszünteti.
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Általános rendszergazdai support: 15 000 Ft + ÁFA megkezdett óránként
Korábbi állapot visszaállítása meglévő tárhely esetén: egyszeri 25 000 Ft + ÁFA
Tárhely tartalmának lejárat utáni visszaállítása: egyszeri 25 000 Ft + ÁFA
Feltört weboldal lehetséges viaszállítása: 15 000 Ft + ÁFA megkezdett óránként
Hagyományos tárhelyre tartalomkezelő telepítése: egyszeri 28 000 Ft + ÁFA
Domain átirányítás: 3 500 Ft + ÁFA / év
Domain panasz eljárás: 50 000 Ft + ÁFA / domain

•
•
•
•
•
•
•

6.1 Szolgáltató ezen túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatási Szerződésben
(“Elő zető/ Megrendelő lap”) részletezett szolgáltatásokat Elő zető/ Megrendelő számára
biztosítja szerződés teljes időtartama alatt. A jelen szerződésben és Szolgáltatási Szerződésben
meghatározott szolgáltatások a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képzik.
6.2 Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerült hibát a
lehetőségeihez mérten a lehető leggyorsabban kijavítani. Az Elő zető/ Megrendelő számára a
szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy emailen térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag
a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra
terjed ki.
6.3 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Elő zető/ Megrendelő adatait titkosan kezeli,
nyilvánosságra nem hozza, azokat harmadik személynek át nem adja – hacsak erre adott
helyzetben jogszabály nem kötelezi.
6.4 Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a
szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a
Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díj zetési
kötelezettség a Elő zető/ Megrendelőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés
meghosszabbodik, illetve határozatlan időre szóló szerződés esetén a következő havi
szolgáltatási díjból levonásra kerül.
6.5 Szolgáltató szavatolja, hogy a szerződésben szereplő szolgáltatás biztosításához minden
adminisztratív és technikai eszközzel rendelkezik, a szolgáltatás jelen szerződés megkötése után
azonnal használatba vehető.
6.6 Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatásért a Szolgáltatási Szerződésben rögzített
összeget Elő zető/ Megrendelő felé számlába állítani.
6.7 Esetleges üzemzavar esetén Szolgáltató mindent megtesz a hiba lehető legrövidebb időn
belüli elhárításáért. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon
bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges
adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen
következtek be. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást karbantartási és
fejlesztési célzattal, annak feltétlenül szükséges időtartamára felfüggessze – amennyiben erről
Elő zető/ Megrendelőt legalább 7 nappal előzetesen tájékoztatta.
6.8 Szolgáltató a szolgáltatáskör bővítésére való jogát fenntartja – esetlegesen Elő zető/
Megrendelő előzetes tájékoztatása nélkül is.
6.9 Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a weboldalak esetleges
feltörése miatt keletkezett károkért, sem a Elő zető/ Megrendelőnek, sem harmadik félnek.
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6.10 Szolgáltató nem kötelezhető a feltört, megtámadott weboldal helyreállítására. A Szolgáltató
megvizsgálja a problémát és amennyiben lát arra lehetőséget, hogy a feltört weboldalt vissza
tudja állítani, ebben az esetben az Elő zető/ Megrendelőnek erre egy árajánlatot küld. Az árajánlat
írásbeli visszaigazolása után a Szolgáltató a tőle telhető legmagasabb tudással megpróbálja a
feltört weblapot visszaállítani. Amennyiben ez nem jár sikerrel az Elő zető/ Megrendelőnek
zetési kötelezettsége nincs a Szolgáltató felé.
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VI. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.11 Szolgáltató nem felel a weboldalak frissítése miatt bekövetkező hibákért, illetve nem
kötelezhető ezen hibák térítés mentes kijavítására.
6.12 Szolgáltató nem felel a szerveren található adatbázis frissítése vagy módosulása miatt
bekövetkező hibákért.
6.13 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Elő zető/ Megrendelő/ által feltöltött tartalomra. Tilos
a szolgáltatást vagy a terméket a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és
magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy
bűncselekménnyel kapcsolatban (pl. közszeméremsértés, rágalmazás), vagy ilyenre alkalmas
módokon használni. A Szolgáltató ezzel kapcsolatban a teljes felelősségét kizárja.
6.14 Amennyiben a weboldal használati díjának megállapítása az online megrendelések
függvénye, úgy a Elő zető/ Megrendelő nem élhet annak a kifogásával, hogy a terméket
megrendelték, de a teljesítésre mégsem került sor. A Elő zető/ Megrendelő tartozik felelősséggel
az általa üzemeltetett weboldalon az esetleges csere, garancia, szavatossággal kapcsolatos
jogszabályi követelmények betartásáért, valamint a weboldalán elhelyezett információk és adatok
valódiságáért, tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért, a rendszerben elhelyezett tartalom
jogtisztaságáért, illetve a jogosultság hiánya miatti felelősségre vonás következményeiért.
6.15 A Szolgáltató az adatok biztonságos kezeléséért, valamint a szerver zavartalan működéséért
az általában elvárható felelősséggel tartozik. A Szolgáltató a felvitt adatokért nem tartozik
felelősséggel, ha a Elő zető/ Megrendelő olyan tartalmat tesz közzé a – Szolgáltató által
biztosított – rendszeren, ami törvénysértő, vagy a Elő zető/ Megrendelő ugyanott jó erkölcsbe
ütköző tartalmat jelenít meg. A Szolgáltató a kapott anyagok őrzéséért felelősséggel nem tartozik.
A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel és nem őrzi meg az átadás után a Elő zető/ Megrendelő
által átadott anyagot.
6.16 Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő kárért semmilyen felelősséget nem vállal.
6.17 Szolgáltató külön szerződés alapján vállalja a weboldal Google-ben történő pozicionálását.
Az optimalizálási szerződés időtartama minimálisan 1 év. A Szolgáltató munkájáért járó díj
mértékét a mindenkori megállapodás tartalmazza. A Elő zető/ Megrendelőnek biztosítania kell a
Szolgáltató számára a tárhelyhez és a weboldal forráskódjához, valamint az admin felülethez való
hozzáférést.
6.18 A Szolgáltató a rendszer biztonságos üzemeltetése érdekében a harmadik fél szerverén,
azonban a szolgáltató által kezelt felületen elhelyezett weboldalért vállalja a weboldal változatlan
és biztonságos működését. A levelezés biztonságáért és az értesítő levelek megérkezéséért a
Szolgáltató akkor vállal felelősséget, ha a Elő zető/ Megrendelő a Szolgáltató által javasolt, a
levelezéséhez szükséges e-mail ókot és e-mail rendszert használja. A levelezési szolgáltatás díját
a mindenkori megállapodás tartalmazza.
6.19 A Szolgáltató akkor vállal felelősséget a weboldal megfelelő eléréséért, ha weboldalhoz
tartozó domain név névszerverét a Szolgáltató biztosítja, és a domain név a Szolgáltató által
javasolt Regisztrátornál van elhelyezve. A domain név elhelyezés és regisztrálása díját a
mindenkori Díjszabás tartalmazza. A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos
Egyesülete, az ISZT mindenkori domain regisztrációs szabályzatában foglalt rendelkezések a jelen
szerződés részét képezi. A Szolgáltató a tárhely szolgáltatási folyamatot és a domain név
regisztrációt akkor indítja el, amikor a szolgáltatás díja a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra
kerül.
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6.20 A tárhely szolgáltatás és domain név fenntartás meghosszabbítása esetében a Szolgáltató
előzetesen értesíti a Elő zető/ Megrendelőt a fordulónapról és a zetendő összegről. Amennyiben
a Elő zető/ Megrendelő a határnapig nem zeti meg a Szolgáltató bankszámlájára a

meghatározott összeget, úgy a Szolgáltató nem köteles a továbbiakban a szolgáltatást nyújtani. A
domain név fenntartása esetén az eredeti állapot visszaállításáért a Szolgáltató plusz díjat
számíthat fel.
A tárhely szolgáltatás, illetve a domain név elhelyezés és regisztrálás közvetített szolgáltatást
tartalmaz.
6.21 A weboldal tartalmának a frissítése nem tartozik a karbantartási kötelezettség alá.
Szolgáltató ezt külön díj ellenében vállalja.
6.22 A Díjszabásban az óradíj-alapon elszámolt munkadíj esetében minden megkezdett félóra fél
órának számít.
6.23 A webtárhely szolgáltatás megrendelését és annak árának teljesítését követően a Szolgáltató
vállalja a Elő zető/ Megrendelővel szemben a Szolgáltató a feltüntetettek szerinti webtárhely
csomagok biztosítását.
A webtárhely szolgáltatási csomagok az alábbi szolgáltatásokat foglalják magukba a konkrét
csomag függvényében változó mennyiségben, illetve méretben:
tárhely biztosítása
•
email ók
•
domain név hozzárendelés
•
adatbázis létrehozásának biztosítása
•
adatbázis tárterület biztosítása
•
adatforgalom biztosítása
•
6.24 Webtárhely biztosítás szolgáltatás előszöri igénybevétele esetén a regisztráció, megrendelés
napján a Szolgáltató emlékeztetőt küld ki a teljesítésről, majd további nemteljesítés esetén a
megrendelés törlésre kerül.
6.25 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Elő zető/ Megrendelő által a Szolgáltató
szerverein elhelyezett adatokat, ez azonban nem mentesíti az Elő zető/ Megrendelőt az adatok
mentésének a felelőssége alól. Szolgáltató nem vállal felelősséget sem az adatokért, sem az
adatok elvesztéséből származó következményi károkért.
6.26 Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a hiba az Elő zető/ Megrendelő érdekkörében
keletkezett, ha jelen ÁSZF pontjaiban szabályozott szüneteltetés vagy felmondás lépett életbe, ha
az Elő zető/ Megrendelő az alapvetően biztosított szolgáltatás minőségétől eltérő szolgáltatást,
illetve szolgáltatási feltételek teljesítését várja el, vagy a hiba elháríthatatlan külső ok miatt
keletkezett.
6.27 Az Elő zető/ Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem
később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a
szerződés teljesítésétől számított 6 hónapos elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már
nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után Elő zető/ Megrendelő köteles
bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
6.28 Amennyiben az Elő zető/ Megrendelő tartozása fennáll a Elő zető/ Megrendelő felé, addig a
Elő zető/ Megrendelő nem kötelezhető semmilyen munkafeladat elvégzésére, weboldal
adatmentésének átadására.
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VII. AZ Elő zető/ Megrendelő JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1 Elő zető/ Megrendelő kötelezettséget vállal a Elő zető/ Megrendelő Lapon megjelölt
szolgáltatások díjának előre történő meg zetésére.
7.2 Kizárólag Elő zető/ Megrendelő jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani,
azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik
személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan
kárért, amely enélkül nem következett volna be. Elő zető/ Megrendelő tudomásul veszi, hogy a
Szolgáltató ebben az esetben a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Elő zető/
Megrendelő által ki zetett díjnak a megtartására is jogosult, az okozott kár összegével arányosan.
7.3 Az Elő zető/ Megrendelő tudomásul veszi, hogy semmilyen tartalmat nem tölt fel tárhelyére,
ami harmadik fél szerződni jogát, vagy egyéb hatályos jogszabályt sért. Erotikus, pornográf,
extrém vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmak feltöltése nem engedélyezett. SPAM (kéretlen) levelek
küldése nem engedélyezett.
7.4 Elő zető/ Megrendelő szavatol azért, hogy a Szolgáltató szerverén az általa elhelyezett
programok, vagy a Elő zető/ Megrendelő részéről történő egyéb beavatkozás a szolgáltatás
folyamatosságában, minőségében, valamint az ott tárolt adatokban semmilyen kárt nem okoz.
Elő zető/ Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű
joggyakorlás ezen vagy 7.3 pontban megfogalmazott követelményének szándékos vagy súlyosan
gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Elő zető/ Megrendelőnek az
azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél részére átadni, a szolgáltatást szüneteltetni, azt
azonnali hatállyal felmondani.
VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
8.1 Szolgáltató és Elő zető/ Megrendelő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag
tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen
szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.
8.2 A Szolgáltató fenntartja magának a szolgáltatás karbantartásának jogát, amelynek
időpontjáról, valamint várható időtartamáról a Elő zető/ Megrendelőt legalább 7 nappal előre
tájékoztatja. A karbantartás idején változatlan díj zetési kötelezettség mellett a szolgáltatás
szünetel, azonban a Szolgáltató vállalja, hogy a szükséges munkákat a lehető leggyorsabban, a
legkevésbé látogatott időpontokban végzi el.
8.3 A tárterület tartalmáért, Elő zető/ Megrendelőkan a magyar vagy nemzetközi jogszabályokat
sértő tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Elő zető/ Megrendelő
felelőssége.
8.4 A Szolgáltatási Szerződésben meghatározott összegek nettó árak, a 27%-os ÁFA összegét
nem tartalmazzák.
8.5 Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött,
határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik. Határozatlan időre szóló szerződés esetén
pedig Szolgáltató az árváltoztatást megelőzően legalább 30 nappal Elő zető/ Megrendelőt
értesíteni köteles. (e-mail is elfogadott)
8.6 Elő zető/ Megrendelő köteles az adataiban bekövetkezett változásokról Szolgáltatót
haladéktalanul, írásban értesíteni. (e-mail is elfogadott)
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8.7 Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha Felek nem jutnak peren kívüli
egyezségre, a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. Jogvita esetén Németország törvényei és
jogszabályai az irányadók.

8.8 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. dologbérletre vonatkozó szabályai
az irányadók. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással
együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás
kérdésekben elsősorban békés úton próbálnak megegyezni.
8.9 A Keretszerződés csak a Szolgáltatási Szerződéssel együtt érvényes.
8.10 A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.
8.11 Jelen dokumentum Elő zető/ Megrendelő megrendelésével, és az ahhoz kapcsolódó
Elő zető/ Megrendelői szerződéssel együtt érvényes. Jelen dokumentum a konkrét Elő zető/
Megrendelői szerződés kiegészítéseként szolgáló, általános szerződési feltételeket tartalmazó
dokumentum. Amennyiben jelen ÁSZF, és az elő zetéshez kapcsolódó Elő zető/ Megrendelői
szerződés egymásnak ellentmondó, vagy egymástól eltérő rendelkezéseket tartalmaz, akkor a
függelékben foglaltak az irányadók.
IX. VIS MAJOR
9.1 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 katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi
törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.
9.2 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek
mentességet.
X. KÁRESEMÉNYEK
10.1 A Szolgáltató szavatolja, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás működőképes a
teljesítés napjától. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás
hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében a szolgáltatási időszak teljes
időtartama alatt. A szolgáltatásban, a Szolgáltató hibájából bekövetkezett működési elégtelenség,
adatvesztés következtében Szolgáltató legfeljebb az érintett időszakra vonatkozó elő zetési díj
mértékéig felel.
10.2 Szolgáltató ezt meghaladóan nem felel a Elő zető/ Megrendelő, illetve annak ügyfelei,
valamint felhasználói felé azon veszteségekért, különösen adatvesztésért, vagy bármiféle
közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatás meghibásodása vagy egyéb
elégtelensége, vagy a Elő zető/ Megrendelő magatartása okozott.
10.3 A felsorolt szolgáltatásokban a Szolgáltató hibájából bekövetkezett működési elégtelenség,
adatvesztés esetére, valamint a Szolgáltató egyéb hibás, vagy késedelmes teljesítése esetén
Szolgáltató legfeljebb az érintett időszakra és szolgáltatásra vonatkozó elő zetési díj mértékéig
felel. Egyebekben Szolgáltató a kártérítési felelősségét kizárja. A Szolgáltató nem vállal
felelősséget a Elő zető/ Megrendelő által okozott leállásért, valamint azon részleges vagy teljes
leállásokért, amelyet más szolgáltatók eszközeiben bekövetkezett rendellenes kon guráció vagy
nem megfelelő működés eredményez.
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10.4 A Elő zető/ Megrendelő vállalja, hogy az esetleges jogellenes anyagokat, erre irányuló
felszólítást követően a lehető legrövidebb időn belül eltávolítja, ellenkező esetben a Szolgáltató
jogosult az adott szolgáltatást azonnali hatállyal üzemen kívül helyezni. Az ilyen okból
bekövetkezett szolgáltatás korlátozásának időtartama alatt változatlan szolgáltatási díj zetendő.
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