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A szerződés létrejött a mai napon az alábbi felek:
SF Hungary Kft. (mint szolgáltató - továbbiakban Szolgáltató -, valamint a
, mint megrendelő - továbbiakban Megrendelő - között.
1.

Szerződés tárgya
A Szolgáltató az 1. számú mellékletben meghatározásra kerülő szerver vagy szerverek- továbbiakban Szerver -, a Szolgáltató szerverparkjában
történő elhelyezését, hozzá tartozó internetelérést és más kapcsolódó szolgáltatásokat biztosít díj fejében. A Szerver a 1. számú mellékletben
meghatározottak szerint vagy a Megrendelő tulajdonában van vagy a Szolgáltató biztosítja azt kizárólagos használatú, dedikált szerver
formájában bérleti díj fejében.

2.

Szolgáltatás díja, fizetési feltételek
Megrendelő a jelen egyedi szerződésben és a jelen szerződéshez kapcsolódó, mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben foglalt
szolgáltatások ellentételezéseként díjat fizet a Szolgáltatónak. A megrendelt szolgáltatások és a kapcsolódó díjak részletezését az 1. számú
melléklet tartalmazza. Ennek összesített mértéké az alábbi:

Ft + áfa �h�a�v�o�n�t�a�.

Szignók

3.

Szerződés időtartama, módosítása, felmondása
Felek a szerződést

időre kötik.
�h�a�t�á�r�o�z�o�t�t

A szerződés teljesítésének kezdete:
A szerződés lejárata határozott idejű szerződés esetén:
Megrendelő és Szolgáltató megállapodnak, hogy a Megrendelő tulajdonában és a Szolgáltató szerverparkjában elhelyezett Szerverre
zálogjogot alapítanak a jelen szerződésből eredő követelés biztosítására.
Amennyiben a Megrendelővel szemben felszámolási eljárás, csődeljárás vagy végelszámolási eljárás indul, azt a Szolgáltatónak köteles 8 napon
belül írásban bejelenteni.

4.

Jogi nyilatkozat
Alulírott, mint a Megrendelő cégjegyzésre és aláírásra jogosultja kijelentem, hogy a társaságunk által a Serverpark szolgáltatás gépén tárolt
minden adat, tény, módszer, eljárás, üzleti, gazdasági, jogi és minden egyéb információ, alkotóelem tartalma tekintetében felelősséget,
szavatosságot vállalunk.

Felelősséget vállalunk arra, hogy a tárolt anyag tartalma más személy vagy szervezet jogait (például: névkizárólagossághoz fűződő jogot,
személyiséghez fűződő jogot, kegyeleti, szerzői jogot stb.) nem sérti.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerződési Feltételek (Üzletszabályzat), amit a Megrendelő a jelen szerződés
aláírásával elfogad, és amelyről a Szolgáltató a Megrendelőt jelen egyedi szerződés megkötésekor, annak aláírásával egyidejűleg tájékoztatta.
Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek egy példányát Megrendelőnek átadta, aminek átvételét Megrendelő jelen szerződés aláírásával
elismer.

Felek jelen szerződést átolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

Budapest,

SF Hungary Kft.
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1. Számú Melléklet - Szerver Adatok
Szerver név:
Tulajdonos

Szerver név:
�S�F� �H�u�n�g�a�r�y� �K�f�t�.

Tulajdonos

Gyáriszám:

Gyáriszám:

SFH azonosító:

SFH azonosító:

Ház formátum:

�2� �U�n�i�t

Ház formátum:

IP cím:

�S�F� �H�u�n�g�a�r�y� �K�f�t�.

�2� �U�n�i�t

IP cím:

Hálózati csatlakozás:

�1�0�0� �M�b�p�s

Hálózati csatlakozás:

�1�0�0� �M�b�p�s

Tűzfal szolgáltatás:

�N�e�m

Tűzfal szolgáltatás:

�N�e�m

Szerver paraméterek
illetve megjegyzések:

Szerver paraméterek
illetve megjegyzések:

Szolgáltatási díj:

Ft + áfa �h�a�v�o�n�t�a

�S�F� �H�u�n�g�a�r�y� �K�f�t�.

Tulajdonos

Gyáriszám:

Gyáriszám:

SFH azonosító:

SFH azonosító:

Ház formátum:

Ft + áfa �h�a�v�o�n�t�a

Szerver név:

Szerver név:
Tulajdonos

Szolgáltatási díj:

�2� �U�n�i�t

Ház formátum:

�S�F� �H�u�n�g�a�r�y� �K�f�t�.

�2� �U�n�i�t

IP cím:

IP cím:
Hálózati csatlakozás:

�1�0�0� �M�b�p�s

Hálózati csatlakozás:

�1�0�0� �M�b�p�s

Tűzfal szolgáltatás:

�N�e�m

Tűzfal szolgáltatás:

�N�e�m

Szerver paraméterek
illetve megjegyzések:

Szerver paraméterek
illetve megjegyzések:

Szolgáltatási díj:

Ft + áfa �h�a�v�o�n�t�a

Szolgáltatási díj:

Ft + áfa �h�a�v�o�n�t�a
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2. Számú Melléklet - Kapcsolattartók
Név:

Név:

Beosztás:

Beosztás:

Telefonszám:

Telefonszám:

Email cím:

Email cím:

Pénzügyes

Technikai munkatárs

Pénzügyes

Korlátlan fizikai hozzáférés a megrendelő szervereihez
(kérjük töltse ki hozzá a lenti mezőket)
Igazolvány típusa:

�S�z�e�m�é�l�y�i�i�g�a�z�o�l�v�á�n�y

Korlátlan fizikai hozzáférés a megrendelő szervereihez
(kérjük töltse ki hozzá a lenti mezőket)
Igazolvány típusa:

Igazolvány száma:

Igazolvány száma:

Név:

Név:

Beosztás:

Beosztás:

Telefonszám:

Telefonszám:

Email cím:

Email cím:

Pénzügyes

Technikai munkatárs

Korlátlan fizikai hozzáférés a megrendelő szervereihez
(kérjük töltse ki hozzá a lenti mezőket)
Igazolvány típusa:
Igazolvány száma:

�S�z�e�m�é�l�y�i�i�g�a�z�o�l�v�á�n�y

Technikai munkatárs

�S�z�e�m�é�l�y�i�i�g�a�z�o�l�v�á�n�y

Pénzügyes

Technikai munkatárs

Korlátlan fizikai hozzáférés a megrendelő szervereihez
(kérjük töltse ki hozzá a lenti mezőket)
Igazolvány típusa:

�S�z�e�m�é�l�y�i�i�g�a�z�o�l�v�á�n�y

Igazolvány száma:

Szignók

