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 Akciós Szolgáltatási szerződés 
 

Kérjük az előfizetői adatok kitöltése után aláírva visszajuttatni cégünkhöz ( fax:06-70-9080836, 
e-mail: tarhely@uif.hu, vagy postai úton ) 

 
Amely létrejött egyrészről a UIF Kft. (8200 Veszprém Cholnoky u. 11/a. ; Adószám: 14612240-2-19; 
Bankszámlaszám: 17600066-00263609-00200004 ) továbbiakban Szolgáltató, valamint Előfizető 
között, az alábbi szolgáltatás igénybevételére. 
 
Előfizető adatai: 
Előfizető neve:  

Anyja neve:*  

Születési név:*  

Születési hely és idő:*  

Postacím:  

Tel. / Fax:  

Adószám vagy Szig. Szám:  

Kapcsolattartó:  

Kapcsolattartó telefon és e-mail címe:  

Fizetési mód: Készpénz: □          Átutalás: □ 
* csak akkor kell kitölteni, ha az Előfizető magánszemély. 
**magánszemély esetén a személyi-igazolványszámot, üzleti Előfizető esetén az adószámot kell 
megadni. 
 
A vastagon keretezett részeket a szolgáltató tölti ki, illetve adja meg! 
 

   □ Domain regisztráció                                                      □ Domain átregisztrálás                        
Domain név:  

Prioritásos (elsőbbségi) □ igen         □ nem 

Megújítás díja:*** 1500 Ft                                           +  Áfa / év 
***a megújítás díja .hu domain esetén 2 év, egyéb esetben 1 év után esedékes 
 
□ 500 Mb-os csomag                                                                                              5 500 Ft / év 
□ 1 Gb-os csomag                                                                                                  9 500 Ft / év 
□ 2 Gb-os csomag                                                                                                  15 000 Ft / év 
 
□ Plusz 10 db domain elhelyezése                                                                        9 000 Ft /év 
□ Havi adatmentés postázása                                                                                3 000 Ft/alkalom 
Webhely:  

Elérési adatok:  

Login:  
Jelszó:  

(FTP, MSQL szerver, statisztika eléréséhez) 

Webmail:  
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Szükséges csatolások domain regisztráció esetén: 
 

- Domain regisztrációs meghatalmazás 
- Prioritásos igény vagy átregisztráció esetén: cégbírósági végzés és aláírási címpéldány 

másolatai, magánszemély esetén személyi igazolvány másolata 
 
 
 
Szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma: 
 
Szolgáltató az Előfizető részére a fent meghatározott szolgáltatást biztosítja, melyért az Előfizető a 
Szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni. 
A szolgáltatást 2010.Január. 1-től  számlázza a szolgáltató. A 2009.06.20 és 2009.07.29 között kötött 
szerződések esetén a szolgáltató a 2009 évre vonatkozó részösszeget elengedi. 
 
Szolgáltatás feltételei: 
 
Szolgáltató kötelezettsége a megrendelt szolgáltatást az Előfizető részére biztosítani. 
 
Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást ingyenesen 
biztosítani az Előfizető részére. Ebbe nem értendő: oktatás, stratégia, tervezés, installálás, 
megrendelő hardver és szoftverének javítása, karbantartása, rendeltetésellenes használatból eredő 
hibaelhárítás. 
 
Szolgáltató az Előfizető adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti. 
Előfizető köteles az adataiban beállott változást a Szolgáltatóval írásban közölni. 
 
Előfizető kizárólagos felelősséggel tartozik az általa elhelyezett információk tartalmáért és 
megjelenéséért. Obszcén, sértő, társadalomra veszélyes, vagy egyéb törvénybe ütköző tartalmú 
információk elhelyezése a szerveren tilos. Szolgáltató kijelenti, hogy az elhelyezett információk felett 
nem képes kontrollt gyakorolni, azonban olyan anyagokat, melyek sértik a fent megfogalmazottakat, 
jogosult azonnali hatállyal a szerverről eltávolítani. 
 
Előfizető nem jogosult a jelen szolgáltatást semmilyen módon továbbadni, az így okozott kárért 
felelős. Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére 
történik. 
 
Előfizető nem jogosult semmilyen kár-vagy egyéb igény érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben a 
szolgáltatás meghibásodásából eredően, kivéve a szándékos károkozás esetén. Szolgáltató kizárja 
felelősségét a következményi károk vonatkozásában is. 
 
 
 
A szolgáltatás díja, fizetési feltételek 
 
A SZOLGÁLTATÁS DÍJA:  
 
Szolgáltató a választott szolgáltatás díját évente egy alkalommal előre számlázza.  
Előfizető jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy késedelmes teljesítés esetén a 
hátralékos előfizetési díjak behajtásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget megfizet. 
Előfizető késedelmes fizetés esetén napi kamatszámítással a mindenkori jegybanki éves alapkamat 
kétszeresét köteles éves késedelmi kamatként megfizetni. 30 napnál hosszabb fizetési elmaradás 
esetén a Szolgáltató jogosult a fenti szolgáltatást szüneteltetni.  
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A szerződés időtartama, felmondása 
 
A Szerződés időtartama a szerződés keltezésétől számított egy évig tart. Amennyiben bármelyik fél a 
Szerződés időtartam lejárta előtt legalább 30 nappal a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal nem 
jelzi, hogy a jelen Szerződést a szerződési időtartam lejáratát követően nem kívánja fenntartani, 
abban az esetben a jelen Szerződés további egy évvel automatikusan meghosszabbodik. 
 
Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben Előfizető fizetési 
kötelezettségének Szolgáltató első írásos felszólítása ellenére nem tesz eleget. Szolgáltató jogosult 
továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a 2. pontban felsorolt tilalmakra utaló 
bármilyen jelet észlel. 
 
A szerződés felmondása a Szerződési időtartam végéig keletkezettségek (pl.: fizetési) alól nem 
mentesítenek. 
 
 
Egyéb rendelkezések 
 
Jelen szerződés két egymással megegyező példányban készült, melyet a felek, mint akaratukkal 
egyezőt írtak alá. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Rendelkezései irányadóak. Vitás 
kérdésekben felek elismerik a Veszprém Megyei Bíróság illetékességét. 
 
 
 
 
Kelt:  
 
 
 
 
 
             
 

….………………………………………..        ….……………………………………….. 
                      UIF Kft.          Előfizető 
 

     P.H.             P.H. 
 


