
ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

mely létrejött  egyrészről

TothSoft Webszolgáltató és Karbantartó Bt. 
H-6794 Üllés, Erdélyi u. 46.
Cégjegyzék szám: Cg. 06-06-016130
Adószám: 22585275-2-06
Bankszámlaszám: CIB 10700433-48759702-51100005
Telefonszám: +36 20 5739-126
e-mail: iroda@tothsoft.com
mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”)   valamint:
Előfizető neve:  
Előfizető címe:
Számlaküldési cím (ha más):
Kapcsolattartó személy:
Telefon / Mobil :
FAX:
Egyéni előfizető esetén:
Személyi igazolvány szám:
Születési idő és hely:
Üzleti vagy Intézményi előfizető esetén:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Számlavezető bank megnevezése:
Bankszámlaszáma:
mint előfizető (a továbbiakban: „Előfizető”) között.   

1. A szerződés tárgya : Előfizető megbízza Szolgáltatót, hogy a mellékletben (mellékletekben) részletezett szolgáltatást ill. 
szolgáltatások közül Előfizető által megjelölteket a mellékletben meghatározott díjazás fejében a jelen szerződésben foglaltak, 
valamint az adott melléklet rendelkezéseinek megfelelően az Előfizető részére biztosítja.  Előfizető aláírásával igazolja, hogy 
jelen szerződés, valamint az adott szolgáltatások mellékletében foglalt rendelkezéseket, és feltételeket elolvasta, és 
elfogadja.
2. Az Előfizetői Szerződés érvényes : amennyiben Előfizető és Szolgáltató aláírta és Előfizető Szolgáltatónak az adott 
szolgáltatásnak megfelelő Mellékletet kitöltve és aláírva Szolgáltatónak átadta, aki azt aláírta.  Szolgáltató és Előfizető az 
Előfizetői Szerződést határozatlan időre kötik, kivéve ahol a Melléklet másként nem rendelkezik. Az adott Szolgáltatásra 
megkötött határozatlan idejű Előfizetői Szerződés legrövidebb szerződéses időszaka az Előfizetői Szerződés megkötésének 
hónapjából hátralévő idő és az azt követő hónap. 
3. Szolgáltató vállalja : a Szolgáltatások éves rendelkezésre állása 99%.  Az éves rendelkezésre állási célérték számítása a 
Szolgáltató statisztikája alapján történik. Az adott évben a szolgáltatóhoz érkező hibabejelentések (a szolgáltató érdekkörében 
bekövetkező hibák esetén) időpontjai és a hibaelhárítások között eltelt összes idő kerül összeadásra. Az összes hibásan 
teljesített órák száma egyenlő a hibabejelentések nyilvántartásai alapján összesített hibásan teljesített órák számával.  A 
rendelkezésre állási idő kiszámításakor nem kell figyelembe venni azon kiesés időtartamát,  aminek oka a Szolgáltatások 
nyújtásának jogszerű szünetelése vagy korlátozása, így különösen a rendszeres karbantartás időtartama, valamint amely az 
Előfizető kötelezettségszegéséből vagy érdekköréből ered. A Szolgáltató szerverei közvetlen 150 Mbps sebességgel 
kapcsolódnak a magyarországi Internetes gerinchálózathoz, valamint 100 Mbps sebességgel a nemzetközi irányokhoz.   Külső, 
független Internet szolgáltatók kapacitásáért nem vállalunk felelősséget.
4. Szolgáltató hibásan teljesít : amennyiben a rendelkezésre állás szerinti kiesési időt meghaladja. Szolgáltató az éves 
rendelkezésre állás szerinti kiesési idő meghaladása esetén hibás teljesítéséből adódó kötbérfizetési kötelezettségét az 
előfizetői számlán történő jóváírással teljesíti. Tekintettel arra, hogy az éves rendelkezésre állás csak naptári évre 
értelmezhető, Szolgáltató a vállalt rendelkezésre állási idő meghaladása esetén tárgyévben kötbér fizetésére nem köteles. Vis 
Major esemény bekövetkezéséből adódó szolgáltatás kiesési idő nem számít hibás teljesítésnek. Vis Major  esemény például: 
természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy 
hasonló munkabeszüntetés.
5. Díjfizetés : A felek rögzítik, hogy Előfizető Szolgáltató részére a jelen szerződés részét képező mellékletben 
(mellékletekben) megjelölt szolgáltatások fejében az ott írtak szerinti Szolgáltatási díj fizetésére köteles.  Előfizető a jelen 
szerződés mellékletében (mellékleteiben) írtak szerinti összes szolgáltatási díjat a fizetési módtól függően számla ellenében 
havonta, félévente illetve évente előre, a Szolgáltató által kiállított számla kézhezvételét követő 8 napon belül Szolgáltató 
bankszámlájára való átutalással köteles megfizetni.  A felek megállapodnak egymással abban, hogy késedelmes fizetés 
esetén Előfizető Szolgáltató részére az esedékességtől a kifizetésig számítva késedelmi kamatként a jegybanki alapkamatnak 
megfelelő összeget köteles megfizetni.
6.  Szerződés módosítása : felek  az  Előfizetői  Szerződést  csak kölcsönös  megegyezés  alapján,  írásban módosíthatják.  
Előfizető az Előfizetői Szerződés módosítását e-mailben is kérheti Szolgáltatótól, amennyiben a módosítás az Előfizető által  
fizetendő Szolgáltatási Díj összegét nem befolyásolja.
7. Szerződés megszűnése : Előfizető a határozatlan időre kötött Előfizetői Szerződést bármikor indokolás nélkül írásban 30 
napra felmondhatja.
Szolgáltató a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést 60 napos felmondási idővel, indokolással jogosult felmondani.
8. Vegyes rendelkezések: A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés kapcsán a Előfizető tevékenységével, 
üzletmenetével összefüggésben tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni, Előfizetővel kapcsolatban 
harmadik személyek részére információt nem szolgáltathat.  Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a jelen szerződés 
rendelkezéseinek megszegése miatt jogvita alakul ki a felek között, úgy a Szolgáltató a Előfizető adatait és a jogvita 
rendezéséhez szükséges információkat az ezen feladat ellátásával megbízott ügyvédnek vagy ügyvédi irodának kiadja, az 
pedig ezeket felhasználja. A felek kijelentik, hogy amennyiben köztük a jelen szerződéssel összefüggésben vitás kérdés merül 
fel, úgy azt mindenek előtt békés úton próbálják meg rendezni.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

Kelt : 20………………………………………       …………..………..……………….          …………..…………………….
            Szolgáltató                          Előfizető


	ELŐFIZETŐI Szerződés

