DARPA Informatikai Kft.

Üzleti Internet Előfizetői Szerződés

Értékesítő kódja: 

Szerződéskód: 

1. Szolgáltató adatai
DARPA Informatikai Kft. 8597 Ganna 010/18 székhelyű társaság (cégjegyzékszám: 19-09-518089; adószám: 254025262-19; bankszámlaszám: 10300002-10651410-49020014), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

2. Előfizető adatai
Előfizető neve: ...........................................................................................................................
Székhelye: .................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma: .....................................

Adószáma: .......................................................

Kapcsolattartó személy neve: ...................................................................................................
Telefonszáma: ...........................................

E-mail címe*: ..................................................

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................................
*E-mail címem megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató hivatalos értesítést részemre a megadott e-mail címre
küldjön elektronikus levél formájában. Az Előfizető kifejezetten hozzájárul az Eht. 157§ (2) bek. nem nevesített adatai
kezeléséhez, illetve az adatai célhoz kötött, Eht.-ban meghatározott céloktól eltérő módon történő felhasználásához.

3. Számlafizető adatai
Megegyezik az Előfizető adataival 
Számlafizető neve: ....................................................................................................................
Számlafizető címe: ....................................................................................................................
Cégjegyzékszáma: .....................................

Adószáma: .......................................................

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................................
4. Aláíró személy adatai
Megegyezik az Előfizető adataival 
Aláíró személy neve: .................................................................................................................
Aláíró személy címe: .................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................
5. Fizetés módja / számlaküldés módja
Átutalással
elektronikusan 

Születési ideje: .................................................
papíralapon 

Elektronikus számla esetén e-mail cím: ..................................................................................
6. Szolgáltatás megnevezése és díjai
Megrendelt szolgáltatás: ......................
Előfizetés típusa:

új 

hosszabbítás 

Szerződés időtartama: határozatlan idő  12 hónap  24 hónap  …… hónap 
Havi díj: ....................................................
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Egyszeri díj: .....................................................
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DARPA Informatikai Kft.

Üzleti Internet Előfizetői Szerződés

7. Szolgáltatás paraméterei
Éves rendelkezésre állás (SLA): …………………………………%
Sávszélesség garancia: letöltés:……………Mbps, feltöltés:………………….Mbps
8. Hozzáférési pont adatai
Megegyezik az Előfizető adataival 
Hozzáférési pont címe: .............................................................................................................
Telefonszáma: ...........................................

E-mail címe: ....................................................

9. Mellékletek
Aláírási címpéldány: 

Meghatalmazás: 

Cégkivonat: 

Cégbírósági végzés: 

Egyéb: .......................................................................................................................................
10. Egyéb rendelkezések
Szolgáltató vállalja, hogy az igény befogadásától számított 90 napon beül a szolgáltatást kiépíti, vagy a szolgáltatás műszaki
akadályát az Előfizetőnek jelzi. Amennyiben Előfizető úgy rendelkezik, a szolgáltatás kiépítését a Szolgáltató további 30
napig megkísérli. A szerződés a szolgáltatás aktiválásával lép hatályba. A határozott időtartamra kötött előfizetői szerződés
határozott időtartam lejárta előtti előfizetői felmondása esetén az Előfizető köteles a határozott időtartam végéig esedékes
valamennyi szolgáltatással kapcsoltban felmerült díjat megfizetni a Szolgáltató részére, mintha a szolgáltatást igénybe vette
volna. A határozott időtartamra kötött szerződés a felek ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozata hiányában folytatódik a korábbi
határozott időtartammal, változatlan feltételek mellett.
A Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető adatait titkosan kezeli, az Előfizető hozzájárul a regisztrációs lapon szereplő adatai
kezeléséhez. Előfizető hozzájárul, hogy nemfizetés esetén a behajtási eljárás érdekében a Szolgáltató harmadik fél számára
átadhatja azokat.
Kedvezmény határozott idejű elkötelezettséggel vehető igénybe. Szolgáltató végberendezést nem biztosít.
Előfizetői szerződés megszűnhet a következő módokon:



határozatlan idejű szerződés bármelyik fél általi felmondása 30 napra
határozott vagy határozatlan idejű szerződés rendkívüli felmondása az Előfizető vagy a Szolgáltató által

Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése és az Előfizető a felmondási idő a szerződésszegést megszünteti, az
előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával.
A Szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése esetén az előfizető szerződést 8 napos határidővel mondhatja fel, ha






az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését és az Előfizető a
szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg
az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy
a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket
elvégezze, vagy
az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személy részére tovább
értékesíti
az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja

A Szolgáltató az előfizetői szerződés 8 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes díjat
határidőben nem egyenlítette ki.
A Szolgáltató jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy korlátozni a szolgáltatást, illetve használatát.
Amennyiben az Előfizető a korlátozás okát 8 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha
a felmondás feltételei egyébként fennállnak.
A szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy mivel a szolgáltatást kizárólag üzleti előfizetők vehetik igénybe, így
az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet szabályait az üzleti előfizetőkre
vonatkoztatható eltérésekkel alkalmazzák. Jelen szerződés és a Szolgáltató vonatkozó általános szerződési feltételeinek (röviden: ÁSZF,
elérhető: www.darpa.hu) eltérése esetén jelen szerződés szabályai irányadók. Az ÁSZF és jelen szerződés együtt érvényes.
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11. Egyéb megjegyzések
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Dátum: ................................

......................................................

........................................................

DARPA Informatikai Kft.
Szolgáltató
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www.darpa.hu

Előfizető

8597 Ganna, 010/08
info@darpa.hu

