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1. A szerződés tárgya
A Szolgáltató a Megrendelő számára kész weblapok elhelyezési lehetőségét biztosítja szerverén és gondoskodik azok Interneten
való elérhetőségéről.
2. Jogok és kötelezettségek
2.1 Megrendelő:

Szükség esetén rendelkezik a megfelelő engedélyekkel a szolgáltatást illetőleg.

Nyilvánvalóan jogellenes, vagy az internetes etikába ütköző tartalom és tevékenység észlelése feljogosítja a
Szolgáltatót arra, hogy a szolgáltatást részben vagy egészben, a Megrendelő egyidejű értesítése mellett felfüggessze
vagy megszüntesse, vagy ha erre hivatalos szerv felszólítja.

A Megrendelő teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltató szerverén elhelyezett vagy hálózatán továbbított információk és
adatok jogszerűségéért. Szolgáltató elhárít magától mindennemű felelősséget a Megrendelő által elhelyezett
tartalommal vagy a Megrendelő által folytatott tevékenységgel kapcsolatban.

A Szolgáltató jogosult megszüntetni, felfüggeszteni vagy korlátozni a szolgáltatást akkor, ha a Megrendelő által a
szerveren elhelyezett tartalom, a Megrendelő által folytatott tevékenység vagy a közvetetten azok által kiváltott, más
internet-felhasználók irányából tapasztalható tevékenységek veszélyeztetik a Szolgáltató szervereinek, hálózatának
működőképességét, biztonságát, beleértve a szerverre és a hálózatára nézve az átlagosnál jóval nagyobb terhelést
jelentő szolgáltatások esetét is.

A Megrendelő a szolgáltatást harmadik személynek sem ingyen, sem ellenszolgáltatás fejében nem szolgáltathatja
tovább. [Viszonteladói lehetőségekről érdeklődjön emailben.]
2.2 Szolgáltató:

Rendelkezik mindazokkal a műszaki eszközökkel és jogi, illetve személyi feltételekkel, amelyek szolgáltatás
üzemeltetéséhez szükségesek.

Biztosítja és fejleszti a folyamatos műszaki hátteret, a programok és adatbázisok hostingolását, valamint az adatok és
adatátviteli rendszerek biztonságtechnikáját, a szolgáltatások működtetéséhez szükséges szoftverek fejlesztését.

A
Szolgáltató
az
internet
hálózat
működéséből,
vagy
hardver
meghibásodásból
adódó
esetleges
információveszteségekért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal.

Éves szinten 99.5%-os rendelkezésre állást, és 99.99%-os adatbiztonságot biztosít

A Szolgáltató köteles a szolgáltatást a lehető legjobb minőségben biztosítani.
Tekintettel a szolgáltatás számítógépes, internetes, sokszereplős hálózati jellegére, a Szolgáltató minden felelősséget,
kártérítést kizár akár a Megrendelő, akár a felhasználók, illetve bármely harmadik fél vonatkozásában a szolgáltatás
műszaki okokból történő időszaki kimaradása, szüneteltetése miatt.
2.3.

A Megrendelő kijelenti, hogy a tartalom terjesztési, megjelenítési jogával rendelkezik, a tartalom harmadik személy(ek)
személyiségi, szerzői és egyéb jogait érdekeit nem sérti, törvényesen jár el, illetve az esetlegesen ebből adódó jogi
vita, hatósági eljárás esetén ezért kizárólagos felelősséget vállal és minden esetlegesen az Armed Systems Kft ellen
induló peres és egyéb jogi eljárás esetén a Szolgáltató helyébe lép.

2.4.

Amennyiben az Armed Systems Kft és bármely partnere között fennálló szerződés árkondíciói változnak, abban az
esetben Szolgáltató is módosíthatja a jelen szerződésben közölt árakat. Ezen feltételekről, a feltételek változásáról a
Szolgáltató legkésőbb 8 napon belül tájékoztatja a Megrendelőt. A Felek előzetes egyeztetés után a változtatásokat
külön megállapodásban, írásban rögzítik.

2.5

A Megrendelő önmaga köteles gondoskodni a szolgáltatás keretében biztosított szerver tárterületen elhelyezendő
weboldalak és egyéb tartalmak elkészítéséről és szerverre történő feltöltéséről, ehhez Szolgáltató jelen szerződés
keretében sem szoftver-, sem hardvereszközt nem bocsát előfizető rendelkezésére.

3. Elszámolás
3.1.
A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szerződésben szereplő összeg alapján állíthatja ki a számlát és azt postai vagy
elektronikus úton eljuttatja a Megrendelő részére. A Megrendelő vállalja, hogy a számla kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül továbbítja a Szolgáltató számlájára az őt megillető összeget. Amennyiben ez nem teljesül, 30 napon
túli késés esetén a Szolgáltatónak joga van a szolgáltatás szüneteltetéséhez, és a Megrendelőt kötelezheti az elmaradt
számla és 5000Ft visszakapcsolási büntetés megfizetésére, melyről a Szolgáltató számlát ad a Megrendelőnek. A
Szolgáltató jogosult továbbá a felfüggesztés időtartamára is a mindenkori szolgáltatási díjnak megfelelő összeget
felszámítani Megrendelőnek.
4. Tulajdonjogok
4.1.
A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében az Armed Systems Kft által fejlesztett szoftverek, ezek tervei, azok
formájától, megjelenítésétől függetlenül az Armed Systems Kft kizárólagos tulajdonát képezik. A Szolgáltató a
szolgáltatások megvalósítására, egyszeri, át nem ruházható felhasználási jogot biztosít.
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5. Adatvédelem
5.1.
A közös szolgáltatás során keletkező adatok a Felek tulajdonát képezik, azokat szigorúan titkosan a hatályos
adatvédelmi jogszabály adatvédelmi előírásainak betartásával kezelik és tárolják. Mindegyik fél köteles a másik félnek
haladéktalanul írásban jelenteni, ha a megállapodástól bármilyen okból eltér, továbbá, ha adatvédelmi szabálysértést
feltételez.
6. Titoktartás
6.1.
A Felek a jelen szerződés valamint a jelen szerződést megelőző tárgyalásaik alkalmával tudomásukra jutott akár a
másik fél társaságára, akár a piac más szereplőire vonatkozó bármely adatot, információt, dokumentációt kölcsönösen
üzleti titoktartás alá esőnek minősítik, és gondoskodnak arról, hogy a titoktartás határidő nélkül biztosított legyen. A
Felek e titoktartási kötelezettséget időbeli korlátozás nélkül arra az esetre is felvállalják, amennyiben e közös
szolgáltatás bármely ok miatt meghiúsulna. A Szolgáltató rendszerrel kapcsolatban minden nyilatkozati jog kizárólag a
Szolgáltatót illeti meg.
6.2.

A fenti titoktartási kötelezettség megsértéséért és az ebből eredő másik félnek okozott akár vagyoni, akár nem vagyoni
kárért a kárt okozó fél teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Kár különösen a Felek megállapodása értelmében a kárt
szenvedő társaság kedvezőtlen piac vagy presztízs vesztése, üzleti partner elvesztése stb., amennyiben bizonyítható,
hogy ez a károkozó fél érdekkörében történt szándékos, gondatlan, közvetlen vagy közvetett titoktartási kötelezettség
megsértésére vezethető vissza.

7. A szerződés felmondása, szerződésszegés
7.1.
A Megrendelőnek joga van bármikor felbontani jelen szerződést, azonban ebben az esetban a Szolgáltatót megilleti
minden megkezdett hónap előfizetési díja! Mindkét fél jogosult írásban a másik fél szerződésszegésére alapított azonnali
hatályú felmondással a jelen szerződést megszüntetni. A szerződés azonnali hatályú felmondására jogosultak a Felek
amennyiben:

valamelyik féllel szemben felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárás indul,

valamelyik fél a jelen keretszerződésben foglalt üzleti titoktartás tilalmát, adatvédelmi elveket megszegi,

ha Megrendelő webes oldalain jogsértő tartalmat helyez el, vele szemben ilyen jellegű hatósági vagy egyéb jogi
eljárás indul.
8. Egyéb rendelkezések
8.1.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak megvalósításával kapcsolatban egymás tevékenységét
elősegítve, jóhiszeműen, a közös siker reményében járnak el. A Felek jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat
megkísérlik békés úton rendezni.
8.2.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

8.3.

Vitás ügyekben Felek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott bíróság illetékességét
elfogadják.

9. A szerződés időtartama
9.1.
A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést ezennel határozatlan időre kötik, mely a szerződés aláírástól
folyamatosan érvényes.

A Felek jelen szerződést, mely 3 oldalból áll, átolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai
napon jóváhagyólag, cégszerűen minden oldalon aláírták.
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