
Szolgáltató:
Spider-M 2012 KFT 
Székhely: 7900, Szigetvár, Berzsenyi utca 7
Adószám: 23941197-1-02
Tel: 06/20-9241-417
E-mail: info@spiderhost.hu
Weboldal: http://spiderhost.hu

Tárhely bérleti szerződés

Előfizető adatai:

Név

Adószám/Szem. Ig. szám

Cím

Telefonszám

E-mail cím

Levelezési név

Levelezési cím

Kapcsolattartó adatai (  Amennyiben különbözik az előfizetőtől  ):

Név

Cím

Telefonszám

E-mail cím

Domain név

Fizetési mód: [   ] Készpénz

[  ]  Átutalás

[  ] Csekk
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Tárhely csomagok tartalma:

Tárhely csomag MINI MEGA GIGA

Tárhely mérete 250 MB 900MB 3000 MB

Tárhelyen elhelyezhető domain Korlátlan* Korlátlan* Korlátlan*

mySQL adatbázisok összes mérete 500 MB 500 MB 500 MB

mySQL adatbázisok száma Korlátlan Korlátlan Korlátlan

E-mail postafiókok száma Korlátlan* Korlátlan* Korlátlan*

POP3, IMAP, SMTP, FTP √ √ √

Webes adminfelület, Webmail √ √ √

PHP, mySQL használat √ √ √

Apache rewrite modul √ √ √

Heti biztonsági adatmentés √ √ √

Havi díj - - 1 790,00 Ft

Éves díj 5 990,00 Ft 8 390,00 Ft 17 990,00 Ft

Az árak alanyi adómentes BRUTTÓ árak, érvényesek visszavonásig !

*Korlátlan: Az ésszerűség határain belül.
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Tárhely csomag:

[   ] Mini csomag 5 990 Ft  /év

[  ] Mega csomag 8 390 Ft  /év

[   ] Giga csomag 17 990 Ft /év

[   ] Giga csomag 1 790 Ft  /hó

További extra szolgáltatások:

[   ] Napi adatmentés MINI csomaghoz 2 400 Ft  /év

[   ] Napi adatmentés MEGA csomaghoz 4 800 Ft /év

[   ] Napi adatmentés GIGA csomaghoz 7 200Ft  /év

[   ] További 1GB tárhely 8 000 Ft  /év

[   ] További 100MB mySQL tárhely 1 500 Ft  /év

1  A szerződés időtartama

1.1 Jelen szerződés határozott időre 1 évre köttetik a Spider-M 2012 KFT (7900 Szigetvár, Berzsenyi 
utca 7 továbbiakban: Szolgáltató) és szolgáltatására előfizető ügyfele (továbbiakban:  Előfizető) 
között, a megjelölt szolgáltatásra a kiválasztott fizetési konstrukcióval.

1.2 Mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a    jelen
szerződést megszegi.

1.3 A szerződés felmondása nem mentesíti az előfizetőt a felmondás napjáig keletkezett fizetési 
kötelezettségek alól.

2  A szolgáltatás tartalma

A  szolgáltató  szerverein  tárhelyet  ad  az  előfizetőnek  weboldal  elhelyezés  céljából,
szolgáltatási díj ellenében. Az előfizető köteles ezt rendeltetésszerűen használni.   

3  Teljesítés módja

3.1 A szolgáltató jogosult számlát kiállítani az előfizetőnek a megjelölt szolgáltatás és fizetési      mód 
alapján,8 napos fizetési határidővel. 

3.2 Az előfizető a számlát köteles kiegyenlíteni a fizetési határidőig.

3.3 Késedelem esetén a szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámolni, ami a jegybanki 
alapkamat kétszerese.

3.4 Amennyiben előfizető a fizetési kötelezettségeinek a szolgáltató írásbeli felszólítása után sem tesz
eleget, a szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni és a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani, de a meglevő pénzügyi követelések továbbra is fennállnak.

3.5 A tartozás rendezése után az előfizető kérheti a szolgáltatás újra aktiválást, ennek díja 2500 Ft / 
alkalom.
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4 A szolgáltató kötelezettségei

4.1 A szolgáltató köteles a szerződésben megadott szolgáltatás biztosítására éves 
99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az 
előre bejelentett karbantartások.

4.2  A szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül 
biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, 
melyeket a szolgáltató közvetít az előfizető felé. 
Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

5 A szolgáltató jogai

5.1 A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban
legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az előfizetőt e-mail formájában.
Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

5.2 A szolgáltató jogosult az előfizető adatait nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat 
harmadik félnek az előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át.
Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.

5.3 A szolgáltató jogosult az előfizető érdekeinek csorbulása nélkül, a szerződés megkötésekor a 
szolgáltatás paramétereinél nem rosszabb minőségű szolgáltatás ellenében a szolgáltatás 
teljesítését harmadik fél részére átadni.

5.4 A szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani, amennyiben az előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

5.4.1 Tilos a tárhelyen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok 
elhelyezése.

5.4.2 Tilos a tárhelyen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott 
rendszeren való futtatásra.

5.4.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek (Spam) küldése valamint más felhasználók 
zaklatása.

5.4.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

5.5 A szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az előfizető által a szolgáltató szerverein 
elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből 
származó következményekért.

6 Az előfizető jogai és kötelezettségei

6.1 Az előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatás igénybevételére a nap 24 órájában, az év 
365 napján.

6.2 Az előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver-es feltételeket
biztosítani.

6.3 Az előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat rendeltetésszerűen használni, ellenkező 
esetben a szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az előfizető felelősséggel tartozik.

6.4 Az előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a 
jogosulatlan használatból eredő károkért az előfizető felel.

6.5  Az előfizető köteles a szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 8 napon belül a 
szolgáltatónak bejelenteni.
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7 Vis Major esetek

7.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a 
felek érdekkörén kívül és elháríthatatlan esemény merül fel.
Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése,
sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.
 Illetve a szolgáltató hatókörén kívül eső hardware és software elemek meghibásodása.

7.2 Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hetet, bármelyik fél 
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7.3 Vis Maior esemény bekövetkezte esetén az érintett fél köteles a másik felet írásban értesíteni.

7.4 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körébe tartozó események 
sem jelentenek mentességet.

7.5 A szolgáltató részéről Vis Majornak számítanak, minden olyan meghibásodások, melyek felett 
rendelkezése nincsen. Ilyenek a szolgáltató által harmadik féltől igénybe vett, szerverrel 
kapcsolatos szolgáltatások. Amennyiben az előfizető kártérítési igénnyel kíván élni, kijelenti, hogy 
ilyen esetekben kizárólag a harmadik féllel szemben nyújtja be igényét.

8 Egyéb rendelkezések

8.1 A szolgáltató és az előfizető kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és 
meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses 
kötelezettségeiket teljesítsék.

8.2 A felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül 
kívánják rendezni.

8.3 A felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Szigetvári 
Járásbíróságnál keresetlevelet nyújtanak be.
 Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

8.4 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

8.5 A szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a 
szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés 
úton történő, megegyezésre törekednek.

9    Adatvédelem

9.1 Adatkezelő :Spider-M 2012 Kft, Székhely:7900 Szigetvár, Berzsenyi u .7.

9.2 Adatvédelmi tájékoztatónk a spiderhost.hu honlapon megtekinthető az ADATVÉDELEM oldalon.

9.3 A szerződés részét képezi az 1. számú , ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS TERMÉSZETES 
SZEMÉLLYEL KÖTÖTT SZERZŐDÉSHEZ c. melléklet, vagy a 2.számú, HOZZÁJÁRULÓ 
NYILATKOZATJOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY 
KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI KEZELÉSÉHEZ c. melléklet,melyeket értelemszerűen 
kérnénk kitölteni.

Kelt: Szigetvár, 

___________________

Szolgáltató Előfizető
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1. melléklet :ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS

TERMÉSZETES SZEMÉLLYEL KÖTÖTT SZERZŐDÉSHEZ

1. Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet (a továbbiakban: érintett), hogy a szerződésben megadott

személyes adatait  szerződés teljesítése jogcímén kezeli. 

2.   A személyes  adatok  címzettjei:  a  Társaság ügyfélkiszolgálással  kapcsolatos  feladatokat  ellátó

munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

3. A személyes adatok tárolásának  időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.  

4. A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a társaság

által megbizott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának .

5. Az érintett természetes személy  jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk a Társaság

honlapján (az ADATVÉDELEM oldalon ) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók. 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem.

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________

             Az érintett aláírása
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2.melléklet: HOZZÁRULÓ NYILATKOZATJOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ

PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI

ADATAI KEZELÉSÉHEZ

AZ ÉRINTETT NEVE:

BEOSZTÁSA:

CÍME:

TELEFONSZÁMA:

E-MAIL CÍME:

ONLINE AZONOSÍTÓ (ha van):

INFORMÁCIÓK:

ADATKEZELŐ: Spider-M 2012 Kft, képv: Marton Erik 

AZ ADATKEZELŐ HONLAPJA: spiderhost.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: A Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos 

feladatokat ellátó munkavállalói

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK 

IDŐTARTAMA:

Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői 

minőségének fennállását követő 5 évig. 

A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek postázás  céljából a Magyar Postának.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Önnek  joga  van kérelmezni   az  adatkezelőtől  az  Önre  vonatkozó  személyes  adatokhoz  való

hozzáférést,  azok  helyesbítését,  törlését  vagy  kezelésének  korlátozását,  és  tiltakozhat  az  ilyen

személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. 

-Joga  van  a  hozzájárulása  bármely  időpontban  történő  visszavonásához,  amely  nem  érinti  a

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt

benyújtani

Az  adatszolgáltatás  nem  előfeltétele  szerződéskötésnek,  a  személyes  adatok  megadására  nem

köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást. 

További  információk  a  Társaság  honlapján  (az  ADATVÉDELEM  oldalon)  elérhető  Adatkezelési

tájékoztatóban olvashatók.  A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes

adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok. 

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________

                                                                                           Aláírás
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