Tárhely megrendelő lap
Megrendelő adatai
Megrendelő neve:
Megrendelő címe:
Megrendelő telefonszáma:
Megrendelő e-mail címe:
Adószám (magánszemély esetén
személyi igazolvány szám):
Megrendelő által kijelölt technikai kapcsolattartó
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Kapcsolattartó címe:
Tárhely csomagok
Statikus csomag tartalma*

Statikus csomag

Dinamikus csomag

−
−
−
−

50 MB tárhely
1 db e-mail postafiók
50 MB e-mail tárhely
1 db e-mail alias

−
−
−
−

150 MB tárhely
2 db e-mail postafiók
150 MB e-mail tárhely
2 db e-mail alias

−
−
−
−

300 MB tárhely
5 db e-mail postafiók
300 MB e-mail tárhely
5 db e-mail alias

Dinamikus csomag tartalma*
−
−
−

α1 +
PHP használat
MySQL használat

−
−
−

β1 +
PHP használat
MySQL használat

−
−
−

γ1 +
PHP használat
MySQL használat

* A szolgáltatás tartalma nem teljes!
** Az árak nem tartalmazzák a 27%-os Általános Forgalmi Adót!

Domain, melyhez a tárhelyet igényli:

Éves díj**

Szolgáltatás választása

1990,(bruttó 2527,-)

2990,(bruttó 3797,-)

4990,(bruttó 6337,-)

Éves díj**

3990,(bruttó 5067,-)

5990,(bruttó 7607,-)

7990,(bruttó 10147,-)

Szolgáltatás választása

Igényelt postafiók
Email (pl.:info@sajatdomain.hu)

Alias (pl.: rendeles@sajatdomain.hu)

Jelszó (Kis-és nagybetű, szám)

Szerződési feltételek:
− A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza, amennyiben az Előfizető - az Internet
általános szabályainak (Netikett) - nem megfelelően használja szerver számítógépét.
− Előfizető tudomásul veszi, hogy a webtárhely szolgáltatás igénybevételével szolgáltatás csomagot vesz igénybe, amely
elemi szolgáltatások csak együttesen rendelhetők meg. Ezen szolgáltatásokat a www.domainrendeles.hu weboldal
tartalmazza.
− Igénylő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatás korlátozására,
felfüggesztésére, továbbá hogy bizonyos szolgáltatások újraindítása díjköteles és a Számlafizetőt terheli. A díjak az ászfben, vagy weboldalunkon megtalálhatók.
− Domainrendeles.hu kereskedelmi tárhely szolgáltatások igénybevételének feltételei
⋅
Szolgáltatás minősége: a Webtárhely szolgáltatás osztott szolgáltatás, amely azt jelenti, hogy a Szolgáltató
szerverét több Előfizető egy időben veheti igénybe.
⋅
A Szolgáltató jogosult karbantartás miatt szüneteltetni a szolgáltatást, erről e-mail formájában köteles tájékoztatni
az előfizetőt legalább a tervezett karbantartás előtt 3 nappal. Az ebből adódó üzemszünet azonban nem haladhatja
meg a havi 1 órát. A karbantartási időszakok nem számítanak be a rendelkezésre állás számításába.
⋅
Szolgáltatás speciális feltételei: A szolgáltatást kiszolgáló szerver CPU idő kihasználása a "Bérlő" által használt
alkalmazások következtében tartósan és ismétlődően nem haladhatja meg a szerver teljes CPU idejének 70%-át,
amennyiben ezt az értéket a szolgáltatás meghaladja Szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni.
⋅
Szolgáltató jogosult a teljes szolgáltatást korlátozni Előfizető szándékos károkozása esetén vagy előfizető vétlen
károkozása (különös tekintettel a spam (kéretlen levél küldése) esetén. Ez utóbbi korlátozást Szolgáltató mindaddig
fenntartja, ameddig a tevékenység veszélyezteti a szolgáltatás további működését.
⋅
Előfizető tudomásul veszi, hogy a webtárhely szolgáltatás díja nem tartalmazza domain fenntartási illetve
hosszabbítási díjat.
⋅
Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a felhasználható tárterületre az adatok sérülésének elkerülésének
érdekében fizikai korlátot nem állít be. Amennyiben a csomagban megrendelt alap tárterületet meghaladó
mértékben veszi igénybe a Szolgáltató szerverének kapacitását, úgy Szolgáltató túlhasználati díjat számol fel
Előfizető számára, erről emailben értesítést küld. A túlhasználati díj aktuális értékét Szolgáltató a
www.domainrendeles.hu honlapon teszi közzé.

2012. ___________________________
___________________________
Megrendelő

