
KBX 3000 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
_____________________________________________________________________________________

Szerződés szám: XXXXXX 

Szolgáltatói szerződés
Internetes weboldalak elhelyezésére, és egyéb internetes szolgáltatások nyújtására.

amely létrejött a

cégnév: KBX 3000 Bt.
székhely: 1173 Budapest, Kaszáló u. 103.
cégjegyzékszám: 01-06-752136
adószám: 21435115-2-42
bankszámlaszám: 11717009-29900370-00000000
képviselő: Cseh András,
a továbbiakban „Szolgáltató”

és a

cégnév: XXXXXXX
székhely: XXXXXXX
adószám: XXXXXXX
bankszámlaszám: XXXXXXX
képviselő: XXXXXXX
domain név: XXXXXXX
a továbbiakban „Megrendelő”

között, az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

 1. A szerződés célja

 1.1. Jelen szerződés célja, hogy biztosítsa a Megrendelő interneten történő jelenlétét és a 
Megrendelő által az interneten megjeleníteni kívánt információk rendezett formában történő 
elérhetőségét.

 2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 2.1. A Szolgáltató kötelezettsége a Megrendelő által megrendelt alapszolgáltatást biztosítani, melyet 
az 1.számú mellékletben részletesen rögzítettek a felek.

 2.2. A Szolgáltató szavatolja, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás működőképes a teljesítés 
napjától.

 2.3. A Szolgáltató köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és 
folyamatosságának biztosítása érdekében.

 2.4. A Szolgáltató köteles a szolgáltatás nyújtása során birtokába került bizalmas információkat kellő 
körültekintéssel kezelni.

 2.5. A Szolgáltató köteles titokban tartani a Megrendelő azonosító kódjait, jelszavait.

 2.6. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő nevét, linkjét a szolgáltató valamennyi nyomtatott vagy 
internetes kiadványán a partnerei (referenciái) között szerepeltetni.
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 2.7. A Szolgáltató az általa készített internetes honlapon jogosult feltüntetni logóját, továbbá azt, 
hogy a honlapot a Szolgáltató készítette, illetve karbantartja. A Szolgáltató jogosult továbbá a 
honlapon elhelyezett logójába saját honlapjára mutató linket elhelyezni.

 3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

 3.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által működtetett műszaki berendezéseken 
és programokon tárolt a Megrendelőtől származó, tárolásra átvett bármilyen adat, állomány, jel 
az Internet szolgáltatás jellegéből fakadóan nyilvános információnak tekinthető, azok harmadik 
fél általi megismeréséből adódó bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért a Szolgáltató nem 
felel.

 3.2. A tárhelyén elhelyezett tartalomért a Megrendelő felel, az ott elhelyezett tartalommal kapcsolatos 
esetleges kártérítési igény őt terheli. A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget semmilyen 
közvetett vagy következményi kárért.

 3.3. A Megrendelő az internetes oldalakat saját belátása szerint használhatja fel.

 3.4. A Megrendelő az elektronikus levélcímeket tetszés szerint oszthatja ki.

 3.5. Az igénybe vett tárhelyen elhelyezett oldalak nem tartalmazhatnak a mindenkori hatályos 
jogszabályokkal ellentétes, uszító, gyűlöletkeltő tartalmakat.

 3.6. A Megrendelő köteles a szolgáltató által számlázott díjat esedékességekor megfizetni.

 4. Díjak

 4.1. Az 1. számú mellékletben részletezett szolgáltatás díja: XXXX.- Ft. azaz XXXXX Forint 
+ 20% általános forgalmi adó / hó.

 4.2. A díjfizetés a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján havonta történik, a számla 
kézhezvételét követő 8 napon belül, de legkorábban a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, banki 
átutalással. Késedelmes díjfizetés esetén a Szolgáltató a mindenkori banki alapkamat 
kétszeresét számítja fel késedelmi kamatként.

 4.3. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által benyújtott számla vagy számlák határidőre történő 
pénzügyi rendezését bármely ok miatt elmulasztja, a Szolgáltató jogosult a Megrendelőt 
korlátozni az általa megrendelt szolgáltatások használatában mindaddig, amíg a Megrendelő a 
teljes hátralékos összeget ki nem egyenlíti. Ha a Szolgáltató első írásos fizetési felszólításának 
ellenére a Megrendelő nem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy a megrendelő jogosult a fent 
nevezett domain név alatti internetes oldalra az alábbi mondatot elhelyezni: „Ez az oldal jelenleg 
nem elérhető!”
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 4.4. A Díjszabásban esetlegesen beállott módosításról a Szolgáltató írásos formában tájékoztatja a 
Megrendelőt, és amennyiben azokkal a Megrendelő nem ért egyet, jogosult a Szerződést 
felmondani. Amennyiben azonban a tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon 
belül nem mondja fel a Szerződést, a Díjszabás módosítása a Megrendelő részéről 
elfogadottnak tekintendő.

 4.5. A Megrendelő jogosult a díj (idő)arányos részének levonására a szolgáltató érdekkörében 
felmerült szolgáltatási kimaradás vagy elégtelenség esetén.

 5. Vis Major

 5.1. Minden olyan esemény, melyet a felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak (pl. 
természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás stb.) és a szerződés teljesítését huzamosabb ideig 
lehetetlenné teszik, jelen szerződés szempontjából Vis Majornak tekintendők. Ebben az esetben 
a felek írásban értesítik egymást, amelyben meg kell nevezni a pontos okot és a szolgáltatás 
igénybevételére gyakorolt hatását. Amennyiben a Vis Major esemény a szolgáltatás 
igénybevételét 10 munkanapig lehetetlenné teszi, bármely fél jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani.

 6. Jogviták

 6.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok és a Ptk. 
rendelkezései az irányadók. A felek megállapodnak abban, hogy a felmerülő vitás kérdéseket 
elsősorban tárgyalásos úton kívánják rendezni, csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a vita 
tárgyalás útján belátható időn belül nem vezet eredményre.

 6.2. A felek bármifajta jogvitájuk esetén alávetik magukat a szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel 
rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. 

 7. A szerződés időtartama és megszűnése

 7.1. Jelen szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik. A szerződés 30 napos határidővel 
indoklás nélkül bármikor felmondható.

A Megrendelő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőt, törvényes 
képviselőik útján, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, XXXXXXXX

________________________________                             ________________________________
Szolgáltató                                                                                      Megrendelő
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1. számú melléklet
A  XXXXXXX-ös számú szolgáltatói szerződéshez.

A nyújtott alapszolgáltatás műszaki leírása:

• A tárhely maximális mérete: XXXXXMB
• X db, a tárhelyen található weboldalnak megfelelő tartománynevű elektronikus postafiók, levélméret 

korlátozás nélkül, POP3 hozzáférési lehetőséggel.
• a megrendelt e-mail címek:

Budapest, XXXXXX

________________________________                             ________________________________
Szolgáltató                                                                                      Megrendelő
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