DOMAIN-VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészt a(z)

Név:
Adószám / Szem. Ig. szám:
Cím:
Levelezési cím:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:
Kapcsolattartó adatai:
Név:
Cím:
Levelezési cím:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:
- továbbiakban mint Viszonteladó, valamint a
WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
Székhely: 1081 Bp. Légszesz u. 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-949386
Tel.: +36.305987210
Fax: +36.17002866
Bankszámlaszám: CIB Bank Rt..:
10700684-66030142-52000001
Adóigazgatási azonosító: 23023071-2-42
Internet/E-mail: tarhelydomain.com / ugyfelszolgalat@webhosticon.hu

- továbbiakban, mint Szolgáltató között.
Szerződés tárgya:
Szolgáltató domainnév és/vagy tárhely-szolgáltatásokat nyújt Viszonteladó részére határozatlan időre.
Szolgáltatások részletezve:

Szolgáltató jogai és kötelezettségei
1. Szolgáltató .hu, és nemzetközi domainnév regisztrációt biztosít Viszonteladó részére, szükség esetén tárhely- szolgáltatással.
2. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Szolgáltató számára a Viszonteladó által faxon vagy e-mailben elküldött minden szükséges melléklettel ellátott, a domain NYILVÁNTARTÓJA által meghatározott szabályzatba nem ütköző domainnévre vonatkozó delegálási igényeket az Internet Szolgáltatók Tanácsa által működtetett regisztrációs adatbázisban rögzíti. Szolgáltató vállalja, hogy a hozzá beérkezett igényeket 2 munkanapon belül rögzíti. Az esetleges késésből eredően Szolgáltató a regisztrációs díj mértékéig vállal felelősséget.
WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
2013 Pomáz, Otelló u. 2. tel: +3630-598-7210 fax: 06(1)700-2866
web: http://tarhelydomain.com; e-mail: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu
Adószám: 23023071-2-42
1. oldal

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatásáért a jelen szerződés mellékletében rögzített díjakat Viszonteladó felé
kiszámlázni.
A Szolgáltató az árakat bármikor felülvizsgálhatja, de legalább 10 nappal a változás előtt köteles a viszonteladói oldalon
publikálni, meghirdetni azokat. A meghirdetés kötelezettsége csak a .hu végződésű domainnevekre terjed ki ( így pl.
nem terjed ki a nemzetközi szolgáltatásokra).
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Viszonteladó adatait titkosan kezeli, nyilvánosságra nem hozza, azokat
harmadik személynek át nem adja - hacsak erre jogszabály nem kötelezi.
Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt
igénybe venni.
Szolgáltató jogosult a Viszonteladón keresztül beadott delegálás kérelmezőit referenciaként feltüntetni.
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Viszonteladó által közvetített domaindelegálások kapcsán Viszonteladó
ügyfeleit nem keresi meg sem írásos, sem egyéb formában. Kivételt képez az az eset, amennyiben Viszonteladó a
számlába állított összeget nem fizeti meg Szolgáltató számára időben.
A Szolgáltató jogosult felmondani azon domain-regisztrációkat, melyek hosszabbítási díja az adott domain lejáratának
napjáig a Szolgáltató bankszámlájára nem érkezik meg.

Viszonteladó jogai és kötelességei
10. Viszonteladó vállalja, hogy jelen szerződés tárgyában szereplő szolgáltatásokat (domainnév-regisztráció, domainnév
átregisztrálása, stb. ) ügyfeleinek értékesíti, a rá háruló adminisztrációs ügyeket intézi, a szolgáltatáshoz szükséges
technikai beállításokat kialakítja. Viszonteladó kijelenti, hogy rendelkezik mindazon technikai és személyi feltétellel,
amely e szerződés megkötéséből adódóan e szerződésben vállaltakat teljesíteni tudja.
11. Viszonteladó vállalja, hogy az általa továbbított domainigények mindenben megfelelnek a domain végződés NYILVÁNTARTÓJA által támasztott követelményeknek.
( pl. .hu esetében http://www.domain.hu/domain/szabalyzat.html, stb. ).
12. Viszonteladó jelen szerződéssel kapcsolatos adatainak változásáról haladéktalanul, írásban (postai levél, fax vagy email) értesíteni köteles Szolgáltatót. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért Szolgáltatónak felelősséggel tartozik.
13. Viszonteladó jogosult Szolgáltató nevének és elérhetőségének feltüntetésére, amennyiben az a Szolgáltató érdekeit
nem sérti.
14. Viszonteladó korlátlanul felel az általa kezelt információk felhasználásából eredő esetleges anyagi és nem anyagi károkért.
15. Viszonteladó köteles az általa alkalmazott igénylőlap tartalmát Szolgáltatóval egyeztetni, továbbá az igénylőlapon történő változásokról Szolgáltatót értesíteni.
16. Viszonteladó köteles a domaindelegálással kapcsolatos dokumentumokat (különös tekintettel igénylőlap és aláírási jogosultságot igazoló dokumentumok) a szerződés megszűnésétől számított 5 évig megőrizni, annak biztonságos tárolásáról gondoskodni.
17. Viszonteladó köteles a mindenkori WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. által közzétett domain regisztrációs lap fejlécét és láblécét jól látható módon saját cégnevére vagy fantázianevére átírni, mely névről Szolgáltató könynyen beazonosíthatja Viszonteladót. Amennyiben a fejléc beazonosíthatatlan, Szolgáltató automatikusan a regisztrációs lapon megadottak alapján a domain igénylője felé állít ki számlát.

Fizetési feltételek
18. Szolgáltató Viszonteladó megbízásából domain-ügyintézési kérelem megérkezésekor díjbekérőt jogosult kiállítani, melyet Viszonteladó 8 napon belül, átutalással köteles kiegyenlíteni.
19. A fizetési kötelezettségek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult késedelmi kamat felszámítására, melynek mértéke
a jegybanki alapkamat kétszerese.
20. Amennyiben Viszonteladó a fizetési kötelezettségeinek írásbeli (postai vagy elektronikus levél formájában érkező) felszólítás után sem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, de a meglévő pénzügyi
követelések továbbra is fennállnak.
21. Szolgáltató Viszonteladó adminisztrációjából eredő hibákért díjvisszatérítésre nem kötelezhető.

Adatvédelem
22. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szerződés minden pontja bizalmas információt tartalmaz, azt a másik fél írásos beleegyezése nélkül harmadik személy részére nem adják tovább. Ez alól kivételt képeznek a felek jogi és gazdasági képviseletét ellátó cégek.
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23. Viszonteladó köteles tájékoztatni ügyfeleit, hogy a domainigénylő adatai nyilvános adatnak minősülnek.
24. A szerződő felek magukra nézve kötelező erővel ismerik el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:
● az 1992. évi LXIII. törvény - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
● az 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg
1981. január 28.),
● 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdésiről), az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.
Szerződés időtartama
25. Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik.
26. Feleket megilleti a szerződés indoklás nélküli felmondásának joga csak és kizárólag postai úton megküldött formában,
a tartozások rendezése után.
27. Mindkét felet megilleti a szerződés azonnali felmondásának joga postai vagy elektronikus levélben megküldött formában, ha a másik fél súlyosan megszegi jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit és többszöri felszólításra (mely történhet postai vagy elektronikus levél formájában) sem elégíti ki azokat. Egyéb esetben azonnali felmondás nincs.
Vis Major
28. Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, NYILVÁNTARTÓ rendszerének működésbeli hibája, elérhetetlensége,
illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított
szervek rendelkezésére tett intézkedés.
Egyéb rendelkezések
29. Szolgáltató és Viszonteladó kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek, és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeket teljesítsék.
30. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.
31. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.
32. Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha a Felek nem jutnak peren kívüli egyezségre, a Budapesti
Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

Kelt: Budapest, 201.…………………….

………………………………………………….
Viszonteladó cégszerű aláírása
.
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Szolgáltató cégszerű aláírása
WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.

WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
2013 Pomáz, Otelló u. 2. tel: +3630-598-7210 fax: 06(1)700-2866
web: http://tarhelydomain.com; e-mail: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu
Adószám: 23023071-2-42
3. oldal

Melléklet
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