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VPS (Virtual Private Server) Szerződés
Linux operációs rendszerrel. (ügyfél által választható disztribúció)
(minden csomag variálható!)
VPS 20

VPS 50

VPS 120

! 20 GByte tárterület
! 5 GByte backup tárterület
! 2048 MByte RAM
! Processzor mag: 1
! Sávszélesség 1 Gbit
! 1 db fix IP cím
! Korlátlan adatforgalom
! Adminisztrációs panel

! 50 GByte tárterület
! 10 GByte backup tárterület
! 2048 MByte RAM
! Processzor mag: 1
! Sávszélesség 1 Gbit
! 1 db fix IP cím
! Korlátlan adatforgalom
! Adminisztrációs panel

! 120 GByte tárterület
! 25 GByte backup tárterület
! 4096 MByte RAM
! Processzor mag: 2
! Sávszélesség 1 Gbit
! 1 db fix IP cím
! Korlátlan adatforgalom
! Adminisztrációs panel

Havidíj (határozatlan időre) :
9.999 Ft + ÁFA / hó
Havidíj (1 éves szerződés esetén) :
8.999 Ft + ÁFA / hó
vagy
93.000 Ft + Áfa / év

Havidíj (határozatlan időre) :
11.490 Ft + ÁFA / hó
Havidíj (1 éves szerződés esetén) :
10.590 Ft + ÁFA / hó
vagy
112.000 Ft + Áfa / év

Havidíj (határozatlan időre) :
16.890 Ft + ÁFA / hó
Havidíj (1 éves szerződés esetén) :
15.490 Ft + ÁFA / hó
vagy
169.000 Ft + Áfa / év

Előfizető (megrendelő) adatai:
Neve:
Irányítószám:
Címe:
Adószám / Szig.szám:
Kapcsolattartó személy:

Település:

Tel:
E-mail:
Fizetési mód (x)-el jelölni:

Mobil:
Banki Átutalással

VPS csomag:

VPS 20

VPS 50

Fizetés periódusa:

Havi

Éves

Készpénz
VPS 120

Kiegészítő szolgáltatások:
Megnevezés
+1 db IP cím
+1024 MByte RAM
+10 GByte tárhely
Napi adatmentés
Alkalmazások telepítése
Havi karbantartás
Rendszergazdai
szolgáltatás

Megjegyzés
Kedvezmény több db IP címnél
A SWAP-et is növeljük
Foglalt tárhely megnövelése
Teljes VPS OS mentése
Webszerver, levelezés, egyéb.
Szükséges frissítések, havi OS mentés
Komplett rendszerfelügyelet

Ár
1500 Ft + ÁFA / db
3000 Ft + ÁFA / hó
2500 Ft + ÁFA / hó
4000 Ft + ÁFA / hó
Megegyezés szerint!
6000 Ft + ÁFA / hó
12000 Ft + ÁFA / hó

Kérem (X)
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1. Általános szabályok, fogalmak
(a) A szolgáltató a VPS szolgáltatást, éves 99,5%-os rendelkezésre-állással biztosítja. A fennmaradó 0,5% azaz 1,825 nap ( 44
óra ) a szervízszolgáltatások javítása, módosítása és az esetleges hardware eszközök cseréjét biztosítja a szolgáltatás
minőségi változtatásának érdekében.
(b) VPS bérlet alatt a szerver által felhasznált erőforrások egy bizonyos részének (fenti csomagokban részletezett) bérbe adását és
bérbe vételét értjük. A szolgáltatás ellátásához szükséges hardverek biztosítása a szolgáltató feladata.
(c) A szolgáltató köteles a bérleti díjjal megfizetett időszakban a szolgáltatást biztosítani.
(d) Szolgáltató nem köteles a C. pontban említett szolgáltatást teljesíteni, ha önhibáján kívül történt esemény vagy ok miatt
akadályoztatva van. Ilyen ok lehet: az Internet szolgáltatásban történt hibák, áramszünet, természeti katasztrófa, háború
2. A bérlet díja
(a) A bérleti díj tartalmazza a szolgáltatás ellátásához szükséges hardver biztosításának ellenértékeit A bérleti díj összege - a bérlő
által kért módosítások következtében - az erőforrásigények változásának függvényében módosulhat. A változásról
szolgáltatónak értesítenie kell a bérlőt.
(b) A bérleti díj egy hónapos időtartamra szól, ha más megegyezés nem történik. (fenti fizetési periódustól függ)
(c) A bérleti díj folyamatos megfizetése a táblázatban megjelölt kiegyenlítéssel történhet.
(d) A bérleti díj esedékessége a bérleti időszak első napja. Ha a bérleti díj az esedékesség napjától számított nyolcadik napon sem
érkezik meg szolgáltató számlájára úgy jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére, tizenöt nap elteltével a szolgáltatás
megszüntetésére, minden további értesítés nélkül.
(e) Ha bérlő valamilyen oknál fogva nem tudja a bérleti díjat határidőre megfizetni, köteles arról szolgáltatót haladéktalanul
értesíteni.
3. Felelősség vállalása

(a) Szolgáltató a VPS-t működőképes állapotban adja át a bérlőnek a szolgáltatás indulásakor. (alap debian vagy ubuntu szerver
operációs rendszer) (alternatív változatok: SUSE; FEDORA; CENTOS)

(b) A virtuális szerver egy előre telepített, alap konfigurált operációs rendszer, SSH root hozzáféréssel.
(c) Bérlő felelősségét terhelik a módosítások, javítások és a konfigurációs beállításokból eredő előnyök és hátrányok.
(d) Szolgáltató a B. pontban említett változtatásokért továbbá az ezekből a módosításokból származó bármilyen nemű szolgáltatás
kimaradásokért nem vállal felelősséget.

(e) A szerver-szoftverek beállításához bérlő kérhet segítséget szolgáltatótól, de nem kötelezheti azt a beállítások, módosítások
vagy frissítések elvégzésére.

(f) Minden tartalmat, amit a bérlő az általa bérelt szerver tárhelyen elhelyez, saját maga a felelős és ezután minden felelősség
csak is kizárólag őt illeti. Vonatkozik a futtatott alkalmazásokra/telepített szoftverekre is. A szolgáltató ezért nem vonható
felelősségre!

(g) Az

Előfizető

elfogadja

az

Internet

Szolgáltatók

Tanácsa

által

támogatott

hálózatbiztonsági

irányelveket

(http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) és tudomásul veszi ezen irányelvek megsértése esetén a szolgáltatás korlátozható, illetve a

szerződés felmondható.

(h) Amennyiben a szervert támadás éri, akkor a Szolgáltató a virtuális szerver elérését korlátozhatja a támadás elhárításának
érdekében, valamint megvédje saját hálózatát, ügyfeleit, ill. a támadott virtuális szervert.

(i) Az Előfizető köteles minden elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy támadásokat kivédjen, megakadályozzon, megvédje
magát és másokat.

(j) Az Előfizető folyamatosan elérhető a fenti elérhetőségeik valamelyikén.
4. A szolgáltatás megszűnése
(a) A szolgáltatást bármely fél felmondhatja, kivéve, ha az határozott időtartamra köttetett, ami 1 évet jelent.
(b) A már megfizetett szolgáltatási díjat szolgáltató nem köteles bérlőnek visszafizetni.
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(c) A "Bérlet díja" e. pontjában foglaltak szerint a 15. napon a szolgáltatás nem fizetés esetén azonnal megszűnik.
5. Szerződés hatálya
Ha a szerződés 12 hónapra szól, 12 hónapon belül rendes felmondással nem mondható fel. A felek megállapodnak abban, hogy az első
12 hónap leteltét követően, amennyiben a Felek a szerződést írásban másképp nem módosítják, a szolgáltatás újabb 12 hónappal
meghosszabbodik a korábbi feltételek elfogadása mellett.

6. Vis Maior
A Szolgáltató részéről vis maiornak számítanak:
- Hálózati üzemzavar
- Terrortámadás, bárminemű erőszakos cselekmények, szokásos vis maior okok.
7. Jogviták
Jogviták eldöntésében a esetén a Budapest Városi Bíróság illetékes.
A Felek jelen szerződés minden részletét megismerték, azt helybenhagyólag mint akaratukkal egyezőt aláírták.

.

Dátum:

-------------------------------------------VPS Szolgáltató

-------------------------------------------VPS Előfizető
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