ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Jelen dokumentum (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza Orbán Istvánné E.V (székhely:
2800 Tatabánya, Boróka utca 7., adószám: 56779217-1-31, nyilvántartási szám:
55471019), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által végzett tevékenységre, szerver
bérbeadásra/bérletre vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Az ÁSZF szerződés létrejötte esetén nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus
formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), a Szolgáltató
által végzett szolgáltatást csak akkor vegye igénybe, ha az ÁSZF-ben foglaltakkal
egyetért.

•

Alapvető rendelkezések

Szolgáltató adatai
Név: Orbán Istvánné E.V
Székhely: 2800 Tatabánya, Boróka utca 7.
Nyilvántartási szám: 55471019
Adószám: 56779217-1-31
E-mail cím: info@skyhost.hu
Weblap cím: https://skyhost.hu
A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseire, valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseire.

•

A szerződés tárgya

A Szolgáltató szerver bérbeadási szolgáltatást nyújt az Ügyfél/Megrendelő/Felhasználó
(továbbiakban Ügyfél) részére, díj ellenében (továbbiakban előfizetés).

Szerverbérlet alatt a Szolgáltató által üzemeltetett hardverek (internetre csatlakozott
szerverek) erőforrásait (továbbiakban Szerver) használat céljából történő bérbeadását
értjük.
A Szolgáltató által futtatott szolgáltatásokért, általa elvégzett hibás beállítás, illetve
módosításokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget amint azt átadta az Ügyfélnek.

•

A szerződés létrejötte

A https://skyhost.hu weboldalt felkereső azon személyek jogosultak szerződést kötni a
Szolgáltatóval, akik nagykorú cselekvőképes személyek és bérbevevői szándékkal
regisztrációjukkal elfogadják jelen ÁSZF-t. Az Ügyfél a szerződéskötést a
regisztrációval indítja meg és az ÁSZF elfogadásával erősíti meg. Az Ügyfél saját
nevében köteles eljárni és köteles valós adatokat megadni. (Teljes név, e-mail cím,
telefonszám, lakcím.)

•

Felek jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató biztosítja a szolgáltatása szünetmentes futását a bérlési időszak teljes
időtartama alatt. A Szolgáltató biztosítja az adatvédelmet.
Az Ügyfél a szolgáltatásért cserébe díjat fizet (előfizetés).
Fizetési módok a következők:
Az Emelt Díjas SMS Rendszert a https://jatekfizetes.hu (Pannora Kft.) biztosítja.
A szolgáltatás csak a telefonszámlát fizető, felelős személy beleegyezésével
használható.
Hiba esetén az ügyfélszolgálat elérhető: +36 30 469-4278 (H-P: 9-16:30-ig), e-mail:
info@jatekfizetes.hu
PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg
A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et módosítani, a változás hatályba lépését azonban azt
megelőzően 5 munkanappal korábban az Ügyféllel köteles közölni.
A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen olyan közvetett vagy következményi
kárért, amely az Ügyfelet érinti.
Szolgáltatónak joga van előzetes bejelentés nélkül karbantartást végezni a szolgáltatást
kiszolgáló gépen.
A Szolgáltatónak joga van felfüggeszteni határozatlan időre a szolgáltatásokat, pl. díj
nem fizetés okán.
Az Ügyfél nem sértheti a Szolgáltató jó hírnévhez fűződő jogát.
Az Ügyfélnek tilos bármely konkurens hosting nevét feltüntetni a szerverén, illetve tilos
más céget hirdetni.
Az Ügyfél megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatást adni a szerver
bérbeadással kapcsolatosan, e-mailben érkezett kérdésre a Szolgáltató legkésőbb 15
napon belül válaszol.

Az Ügyfél a szolgáltatást illetően hiba észlelésekor köteles közölni azt a Szolgáltatóval.

Szerződés megszüntetése

•

Az Ügyfél a szerződést írásban bármikor 60 napra felmondhatja.
A Szolgáltatónak joga van korlátozni az Ügyfél számára nyújtott szolgáltatásokat, abban
az esetben, ha az Ügyfél nem rendeltetésszerűen használja, konfigurálja, veszélyezteti
azt.
Amennyiben az Ügyfél helytelen viselkedése kárt okozott a Szolgáltatónak, a
Szolgáltató kártérítést nyújthat be az Ügyfélnek. Ha az Ügyfél a Szolgáltatóval
szembeni viselkedése kártevő, vagy sérelmező a Szolgáltató azonnali hatállyal
felmondhatja a szerződést.
A szerződés Ügyfél magatartására visszavezethető okból történő, idő előtti
megszűnése esetén a már megfizetett szerverbérleti díjat a Szolgáltató nem köteles
visszafizetni.
Rendes (60 napra történő) felmondás esetén a bérlet díjának (előfizetésnek) időarányos
része jár vissza.
A Szolgáltató oldalán található dokumentumok ismeretének hiánya nem mentesíti az
Ügyfelet.
•

A felhasználás különös feltételei

Az Ügyfélnek magának kell elvégeznie a kívánt beállításokat, leállításokat és
újraindításokat. A Szolgáltató ezek elvégzésére adminisztrációs felületet biztosít az
Ügyfélnek.
Tilos a szerver tárterületén törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jóízlést
sértő fájlok tárolása, futtatása. Az Ügyfél vállalja, hogy nem tárol olyan információkat,
melyek veszélyeztetik a közbiztonságot. Tilos kéretlen reklám célú e-mailek küldése,
valamint mások zaklatása, akár e-mail, akár hálózati támadásokkal.
A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal védi az Ügyfél által a Szolgáltató
szerverein tárolt adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok
elvesztéséből származó károkért.
A Szolgáltató az Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató alapján tartja nyílván az
Ügyfél adatait, harmadik félnek azokat az Ügyfél írásos jóváhagyása nélkül -törvényi
kötelezettség hiányában- nem adja át.
Tilos a szerver túlterhelése.
Tilos az FTP-t tárhelyként használni, nem az adott szerverhez tartozó fájlokat tárolni
rajta (kivéve Webtárhely esetén).

•

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Ügyfél vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni.

Jelen ÁSZF időbeli hatálya 2020. 02. 02 -tól visszavonásig tart.
Az
Ügyfél
a
Szolgáltatás
megrendelésével/regisztrációjával
feltétlen
és
visszavonhatatlan nyilatkozatát adja arra vonatkozóan, hogy az ÁSZF-ben foglalt
rendelkezéseket megismerte, megértette és elfogadta.
Kelt: 2020. 02. 02………….
………………………………..
Orbán Istvánné E.V

