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2. Tárhely szolgáltatás
2.1. A szolgáltatás tárgya
Szolgáltató tárhely szolgáltatást nyújt Előfizető részére.

2.2. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 5
munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által
nyújtott szolgáltatások, melyeket Szolgáltató közvetít Előfizető felé. Ezen szolgáltatások
kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal
felmondani, amennyiben őt a szolgáltatás nyújtásában, vagy harmadik személyt törvényi
jogainak gyakorlásában olyan tényező akadályozza, amely szorosan a szolgáltatás
ellátásához köthető és amelyről Előfizetőnek a szolgáltatás megrendelésekor tudomása
volt, vagy arról a hatályos jogszabályok szerint tájékozódni és Szolgáltatót tájékoztatni volt
köteles, valamint ha Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:
• Tilos a tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő
anyagok elhelyezése;
• Tilos a tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas
osztott rendszeren való futtatásra;
• Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók
zaklatása;
• Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja Előfizető által Szolgáltató szerverein
elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok
elvesztéséből származó következményi károkért.

2.3. Előfizető jogai és kötelezettségei
Előfizető a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és
telekommunikációs feltételeket önmaga számára, Szolgáltató segítségnyújtása nélkül
biztosítja.
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Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező
esetben amennyiben az előírásszerűtlen használat harmadik fél jogát sérti, vagy
Szolgáltatót harmadik félnek nyújtott szolgáltatásának ellátásban akadályozza Szolgáltató
jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani,
a jogosulatlan használatból eredő károkért Előfizető felel.
Előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatások
korlátozására.

2.4. Titoktartás
Szolgáltató és Előfizető is tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás
során tudomására jutott valamennyi üzleti, pénzügyi és partnerkapcsolati adat és ismeret
üzleti titoknak minősül, azokat harmadik személy részére nem szolgáltatja ki. Fenti
kötelezettségeinek megszegése alapul szolgálhat a szerződés azonnali hatállyal történő
felmondására és/vagy kártérítési felelősségének megállapítására.
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