ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(ÁSZF)
Hatályos: 2017. december 1. napjától visszavonásig.
Mint Mati György egyéni vállalkozó. a tartalom szolgáltatásának (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételével, illetve
azok nyújtásával kapcsolatban az alábbiak szerint rögzíti az általános szerződési feltételeket.

1. A Szolgáltató
1.1. A jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatásokat Mati György e.v. (Nysz. 51448701; székhely: 8717 Szenyér,
Simon utca 8.; Adószám: 68236973-1-34; továbbiakban: „Szolgáltató”) végzi.

2. A Szerződés tárgya
2.1. Jelen szerződés alapján a Szolgáltató szerver bérbeadási szolgáltatást nyújt a Felhasználók részére. A szerverbérlet
alatt a Szolgáltató által üzemeltetett hardver eszközök (internetre csatlakozott számítógépek) merevlemez
tárterületének a továbbiakban: szerver - használat céljából történő bérbeadását értjük. A szolgáltatások ellátásához
szükséges hardverek és szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szoftverek biztosítása a Szolgáltató feladata.
2.2. Szolgáltató a szerverbérleti díjjal fedezett időtartam alatt szolgáltatást a lehetőségek szerint folyamatosan
biztosítja.
2.3. A szolgáltató érdekkörén kívül eső okból kifolyólag üzemzavar lép fel (pl. áramszünet, természeti katasztrófa,
vis major). A Szolgáltató nem felel jelen pontban meghatározott okokból fakadó károkért.
2.4. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen olyan közvetett vagy következményi kárért, amely
az Ügyfélnél felmerült.

3. Szerződéskötés
3.1. Fogyasztó a jelen ÁSZF megismerése és elfogadása esetén jogosult a Szolgáltatást igénybe venni.
3.2. Az Ügyfél lehet bármely cselekvőképes természetes személy.
3.3. Az Ügyfél által az űrlapra felvitt adatok elküldése (regisztrálása) szerződési ajánlatnak minősül.
3.4. Szolgáltató a visszaigazolásban tájékoztatja megrendelőt, hogy az ajánlatát elfogadta. A szerverbérleti szerződés
a visszaigazoló levél elektronikus úton történő megérkezésekor.
3.5. A bérleti díj befizetésével együttesen jön létre. Az ajánlat és a visszaigazolás akkor tekintendő a másik
szerződő félhez megérkezettnek, mikor az a másik számára hozzáférhetővé válik. A bérleti díj akkor tekintendő
teljesítettnek, mikor az a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.
3.6. Az Ügyfél köteles valós adatokat és valós e-mail címet megadni, és egyebekben is felel az általa megadott adatok
valóságáért.
3.7. A szerverbérleti szerződés legrövidebb időtartama 1 hónapig tart, fizikai szerver esetében 3 hónap.
3.8. A Szerződés felmondása írásban, emailben vagy a Szolgáltatás vonatkozó felületén tehető meg. Előfizető a
Szerződés felmondására kizárólag akkor jogosult, ha nincs fennálló díjtartozása.

4. Adatvédelem
4.1. A szolgáltató a tárhely-bérleti szerződéseiben a bérlők által közölt adatokat a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tartja nyilván és
kezeli.
4.2. A szolgáltató törvény 2. § 8. pontjának hatálya alá tartozik a szolgáltató, mint adatkezelő. A szolgáltató a bérlő
által közölt adatok (2. § 1. pont) felhasználásának célját kizárólag a szerződés megkötésében, ill. a szerződésből eredő

viták bírósági úton történő rendezésében jelöli meg. Kizárja tehát azt, hogy az ügyfél nevét, levelezési vagy
elektronikus címét és bármilyen más - a szerződéskötéskor közölt - adatát harmadik félnek (természetes vagy jogi
személy) kiadja.
4.3 Online kártyás fizetési rendszerünket a Barion Payment Zrt. biztosítja. A fizetés során a kártyaadatok a
Barion Payment Zrt kezeli és tárolja.

5. A felek jogai és köztelezettségei
5.1. Az Ügyfél köteles a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokért díjat fizetni.
5.2. Az Ügyfél a szerverbérleti díjat havi rendszerességgel köteles fizetni banki átutalás útján.
5.3. Az Ügyfél nem sértheti a Szolgáltató jó hírnévhez fűződő jogát.
5.4. Az Ügyfél által feltöltött, jogszabályba ütköző tartalmú állományokból eredő polgári és büntetőjogi
következményekért kizárólag az ügyfél felelős.

6. Szolgáltatás korlátozása
A Szolgáltatónak joga van korlátozni az Előfizető számára nyújtott szolgáltatásokat, abban az esetben, ha az
Előfizető nem rendeltetésszerűen használja azt.
6.1. Kiemelt esetek:
6.1. Amennyiben az Előfizető számára üzemeltetett szerver(ek) forgalma veszélyezteti a Szolgáltatótól
más Ügyfelek számára üzemeltetett szerverek(ek) elérhetőségének a minőségét.
6.1.2. FTP nem rendeltetésszerű (pl. filmek, képek, ...stb.) használata.
6.1.3. Szolgáltató bizonytalan időtartamra átmenetileg szüneteltetheti a szolgáltatást amennyiben
harmadik fél szolgáltatás lebénítását célzó, összehangolt, illegális eszközöket alkalmazó támadást indít.
6.1.4. Szolgáltató folyamatos szerver terhelés esetén korlátozást szabhat ki a szolgáltatásra.

7. A Szerződés megszűnése
7.1. Jelen szerződést bármely fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja.
7.2. A szerverbérleti szerződés a bérleti díjjal fedezett időszak utolsó napján szűnik meg.
7.3. A pénz visszafizetési garancia nem érvényesíthető a szolgáltatás nem rendeltetésszerű használatakor.
7.4. A pénz visszafizetési garancia Emelt Díjas SMS fizetési rendszeren keresztül történő fizetésekor az
sms jutalék kifizetése történik számla ellenében.
7.5. A Szolgáltató abban az esetben is élhet az azonnali hatállyal történő felmondási jogával,
amennyiben az Ügyfél az esedékességtől számított 5 napon túl nem tesz eleget bérleti díjfizetési
kötelezettségének.
7.6. A Szolgáltató a szerződés megszűnését követően az Ügyfél által a tárhelyen elhelyezett
állományokat figyelmeztetés nélkül törli.
7.7. Fizikai szervergép bérlése esetén írásban jelzett felmondástól számítottan 3 hónap felmondási idő
kitöltése kötelező.
7.8. Férőhely alapú szerver bérlés esetén a férőhely manipulálása azonnali szolgáltatás felfüggesztést von maga után.
7.9. Szolgáltatónak joga van megszűntetni az Előfizető számára nyújtott szolgáltatásokat, abban az esetben, ha az
Előfizető hamis adatokat adott meg megrendelés vagy regisztráció során.

8. Egyéb rendelkezések
8.1 A jelen ÁSZF-re Magyarország joga az irányadó, jogvita esetén a Felek a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező rendes bírósághoz fordulhatnak.
8.2 A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást bármikor felfüggeszteni vagy beszüntetni, a Szolgáltató jogosult továbbá
jelen ÁSZF-et módosítani. A Szolgáltatás felfüggesztésének, beszüntetésének tényét, illetve a módosított ÁSZF-et a
Szolgáltató köteles közzétenni a honlapján.
8.3 A szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja.

Szolgáltató adatai
A szolgáltató neve: Mati György egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye: 8717 Szenyér, Simon utca 8.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus
levelezési címe: info@vgh.hu
Nyilvántartási szám: 51448701
Adószáma: 68236973-1-34
Telefonszáma: +36 30 409-0323
Szenyér, 2017. december 1.

