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Amely létrejött egyrészről a(z): 
 

CÉGNÉV:   

SZÉKHELY:  

ADÓSZÁM:  

SZÁMLÁZÁSI CÍM:  

KAPCSOLATTARTÓ NEVE:  

TELEFON:  

E-MAIL CÍM:  
 

KAPCSOLÓDÓ DOMAIN NÉV:   
  
mint Előfizető - a továbbiakban Előfizető  
 
másrészről pedig az  
 

CÉGNÉV: Go Group Kft. 

SZÉKHELY: 1214 Budapest, Vénusz utca 23. 3. em. 47. 

ADÓSZÁM: 23134762-2-43 

BANKSZÁMLASZÁM: 11740009-20076953 

SZÁMLAVEZETŐ NEVE: OTP Bank Nyrt. 
 
 
mint Szolgáltató - a továbbiakban Szolgáltató, továbbiakban együttesen, mint Felek között az alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételek szerint: 

 
1.   A szerződés tárgya 
A Szolgáltató az Előfizető számára 631112 Webhosztingszolgáltatás TESZOR számú „Webhostingszolgáltatást” 
nyújt és e szolgáltatáshoz szükséges hardver-és szoftverkörnyezetet biztosítja a tulajdonában vagy tartós bérletét 
képező eszközökön. 
 

  
2.   Rendelkezésre állás, minőségbiztosítás 
A Szolgáltató vállalja, hogy éves szinten minimum 98 %-os rendelkezésre állással üzemelteti a rendszert. A 
Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a szolgáltatás és az adatvédelem elérhető legmagasabb szintjének 
elérése érdekében. A folyamatos fejlesztéseknél messzemenően figyelembe veszi a felhasználók visszajelzéseit. 
Tekintettel arra, hogy Előfizető joga és felelőssége, hogy milyen adatokat milyen rendszerességgel helyez el 
Szolgáltató szerverén, így minden felelősséget kizár az esetleges üzemhibák, illetve adatvesztések esetére 
amennyiben olyan előre nem látható üzemviteli helyzet alakul ki vagy olyan forgalmi vagy egyéb technikai 
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körülmény lép fel, amelynek bekövetkezése nem róható fel a Feleknek, nem következménye a Felek tevé-
kenységének, illetőleg ami az Internet sajátos természetéből adódik. Amennyiben Szolgáltató a meghatározott 
szolgáltatást hibásan nyújtja erkölcsi és üzleti kárért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem vállal felelősséget 
az Előfizető hibájából keletkező károkért, adatvesztésért. 
 
Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást azonnal korlátozni, amennyiben az 
Igénylő által az osztott szerveren futtatott alkalmazás havi 4 alkalommal, összesen 2 óra időtartamig – amelyik 
előbb teljesül – a kiszolgáló szerver teljes CPU-idejének több, mint 50%-át igénybe veszi. Amennyiben Igénylő 
alkalmazásának sávszélesség-igénye a 10Mbit/s sebességet bármely irányban tartósan átlépi, úgy a Szolgáltató 
fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást a fenti sávszélességre korlátozza, illetve a Szerződés feltételeit 
újratárgyalja. 
 
 
4.   Díjfizetés 
 
4.1 Webtárhely Szolgáltatások díja, tartalma és a választott szolgáltatás megnevezése: 

 
CSOMAG MEGNEVEZÉSE  CSOMAG TARTALMA ÉVES DÍJ* VÁLASZTOTT 

Web hosting szolgáltatás 1 Gbyte 
(Weboldal) 

1 GB virtuális Webszerver bérlet 
Feltöltés: ftp://login_nev@epannon.hu címen saját 
azonosítóval 
Adatbázis feltöltés:  
http://www.pannoncreative.com/phpmyadmin/ 
Apache stable (2.2.6) PHP 5 stable (5.2.4) MySQL 
stable (5.0.45) 
SMTP szolgáltatás, webalkalmazásból történő 
levélküldésre 
5 db emailcím 

9.900 Ft 

 

Web hosting szolgáltatás 5 Gbyte 
(Webáruház) 

5 GB virtuális Webszerver bérlet 
Feltöltés: ftp://login_nev@epannon.hu címen saját 
azonosítóval 
Adatbázis feltöltés:  
http://www.pannoncreative.com/phpmyadmin/ 
Apache stable (2.2.6) PHP 5 stable (5.2.4) MySQL 
stable (5.0.45) 
SMTP szolgáltatás, webalkalmazásból történő 
levélküldésre 
10 db emailcím 

24.900 Ft 

 

Backup szolgáltatás napi mentés web hosting szolgáltatáshoz 
a szolgáltatás napi 1 teljes mentést tartalmaz 6.000 Ft 

 
 
 

Tárhely bővítés (+1 Gbyte) 1 Gb bővítés a web hosting szolgáltatáshoz 7.900 Ft 
 
             Gbyte 
 

Plusz E-mail cím (/db) 
Azt extra emaicímek kiszámlázása előre hó 
5. napjával történik. 
 

300 Ft/hó 
 
               Db 
 

 
4.2 Virtuális Szerver Szolgáltatások díja, tartalma és a választott szolgáltatás megnevezése: 

 
Hardver specifikáció  Szoftver specifikáció HAVI DÍJ* VÁLASZTOTT 
 
 
 
 
 
 

  

 

Feltöltés: ftp://login_nev@epannon.hu címen saját azonosítóval 
Adatbázis feltöltés: http://www.pannoncreative.com/phpmyadmin/ 
 

 

   
   * A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.pannoncreative.com/phpmyadmin/
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4.3 Szolgáltatások díjának fizetési gyakorisága és a szerződés időtartama 

4.4 A szerződés a Felek között határozatlan időtartamra jön létre 

4.5 A szerződési díj megfizetése minden esetben előre 8 napos átutalási határidővel kiállított számla ellenében 
esedékes. 

4.6 Új szerződés esetén a szerződéskötéskor esedékes, amennyiben a szerződés aláírásának időpontja 06. hó 
01. napja előtt van, a tárgyévre a teljes díj fizetendő, amennyiben 06. hó 01. napját követően történik az éves 
díj 50%-a fizetendő 

4.7 Meglévő szerződés esetén a tárgyév díja legkésőbb tárgyév január 15.-ig, de legkésőbb a számlán feltüntetett 
fizetési határidőig fizetendő. 

4.8 Havi előfizetéseink 12 hónap hűségidő vonatkozik, így a Szerződés rendes felmondása esetén a felmondó Fél 
a szerződéskötést követő 12 hónapból a még fennálló időre a szerződési díj egyösszegű megfizetésére 
kötelezhető. 

 
5.   Eljárás különleges esetekben 
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza, amennyiben az Előfizető – az Internet 
általános szabályainak (Netikett) – nem megfelelően használja a Web hosting szolgáltatást. Kiemelten ilyen 
eseteknek tekintjük a következőket:A szerveren a szerzői jogvédelem alá eső anyagok elhelyezése, tárolása, abban 
az esetben, ha az átvitel (le és feltöltés) során mások szerzői joga sérül (pl. tilos kalóz szoftverek átvitele). 
 
5.1 A web hosting szolgáltatás hozzáférési adatok megosztása más – a szolgáltatásra nem előfizető – felhasz-

nálók számára 

5.2 Backup szolgáltatás megrendelése hiányában a mentésről az Előfizetőnek kell gondoskodni, a mentés hiányából 
eredő károkért a Szolgáltató semmilyen nemű felelősséget nem vállal 

5.3 A tárhelyen tárolt adatok tartalmáért teljes egészében az Előfizető felel, azért a Szolgáltatót semmilyen 
felelősség nem terheli 

 
A korlátozás időtartama alatt az Előfizető nem mentesül a díjfizetés alól. 
 
Minden egyéb kérdésben, amelyre a megrendelés nem tér ki, a mindenkori aktuális Általános Szerződési Feltételek 
(ÁSZF) a mérvadó, melyet a  Megrendelés aláírásával a Felek magukra kötelezően érvényesnek tekintik. 
Az ÁSZF aktuális verziója megtalálható a https://goweb.hu/tartalmak/ASZF_Hosting linken. 
 
4.   Adatvédelem, titoktartás 
A Szolgáltató a tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, s azokat – a kifejezett jogszabályi 
vagy hatósági kötelezés esetét kivéve – másnak nem szolgáltatja ki. Az Előfizető a Szerződés aláírásával hozzá-
járul, hogy nevét és az általa a Szerződés alapján igénybe vett szolgáltatások megnevezését a Szolgáltató felhasz-
nálja saját marketing és referencia céljaira. 
 
5.  Kapcsolattartás 

 
Minden esetlegesen felmerülő kérdésben technikai segítségnyújtás, hibabejelentés, számlainformáció: 

 
Technikai segítségnyújtás: 

 
Kis Gergely 
Tel: +36 (20) 475 2975 
E-mail: hosting@goweb.hu 

https://goweb.hu/tartalmak/ASZF_Hosting
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-  W E B  H O S T I N G  M E G R E N D E L Ő L A P -  
 
 
 

KAPCSOLÓDÓ DOMAIN NÉV 1:   

BELÉPÉSI AZONOSÍTÓ:  

JELSZÓ: elektronikus úton elküldve 

VÁLASZTOTT HOSTING  
 
 
 
Előfizető kijelenti, hogy a jelen Szolgáltatási szerződést teljes egészében elolvasták és azt egyetértőleg írták alá. 
 

 
 
 
Dátum: Budapest, 2021 

 
 
 

____________________________ 
SZOLGÁLTATÓ 

Go Group  Kft. 

____________________________ 
MEGRENDELŐ  
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