
Webtárhely szerződés 
Létrejött egyrészről 

FlashNet Kft. 
Adószám: 23723881-2-13
Székhely: 2700 Cegléd, Damjanich u. 8/B
Bankszámlaszám:        10300002-10595659-49020012

mint Szolgáltató (a továbbiakban „Szolgáltató”) és a 

Szerződőnév: 

Adószám: 

Cím: 

Számlázási cím:  

mint Előfizető(a továbbiakban „Előfizető”) között az alábbi feltételekkel és tartalommal: 

1. Az igényelt szolgáltatási csomag (az ár tartalmazza a domain regisztráció 1 éves díját): Kérjük
jelölje be az Ön által választott csomagot.

o Web csomag (9 900 Ft/ év)
o Web+ csomag (14 900 Ft/ év)
o Web Gold csomag (19 900 Ft/ év)
o Web Platinum csomag (66 900 Ft/ év)

2. A szerződés érvényessége:

o 1 év
o 2 év (5% kedvezmény)
o 3 év (12% kedvezmény)

3. Fizetési mód

o Átutalás
o „Sárga” csekk

A feltüntetett árak az Áfa-t tartalmazzák! 

4. Az alapszolgáltatás paraméterei:
• Minimum 99%-os rendelkezésre állás
• 10 MBit/s szerver-sávszélesség
• POP3/IMAP/IMAP-SSL levélletöltési lehetőség
• Webmail felület (http://mail.c4.hu)
• Webes tárhelybeállítás -Ügyfélkapu (http://ugyfelkapu.c4.hu)



5. Szolgáltató garantálja a szolgáltatás folyamatos működését. Ha a Szolgáltató bármilyen okból 
megszünteti az 1., 2. és 4. pontban leírt szolgáltatásokat, akkor kötelezi magát, hogy a szolgál-
tatás folyamatosságát (a lehetőségekhez mérten) egy másik szolgáltatónál biztosítja.  

6. A szolgáltatásnak egyszeri belépési díja nincs.
7. A szolgáltatás éves díja az 1. pontban bejelölt csomagnak és a 2. pontban vállalt

időtartamnak megfelelően kerül számításra. Egy év után a mindenkori listaárak az
érvényesek, amelyek megtalálhatók a www.c4.hu weboldalon.

8. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a szolgáltatást korlátozhatja. 30 napot meghaladó
tartozás esetén a szolgáltatás előzetes bejelentés nélkül felfüggesztheti ill. megszüntetheti.

9. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó oldalára semmilyen jellegű hirdetést nem helyez el,
illetve oldalának betöltődése közben újabb ablakban sem jelentet meg hirdetést.

10. A Szolgáltató a regisztrációnál illetve az adminisztrációnál megadott személyes adatokat bizal-
masan kezeli, azokat harmadik személynek a Felhasználó engedélye nélkül ki nem adja, kivéve
abban az esetben, ha erre törvény kötelezi.

11. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen szerződést megszegi, illetve a Szolgáltató
érdekeit sértő tartalmat azonnal, előzetes figyelmeztetés nélkül letiltsa.

12. A Szolgáltató nem felel a Felhasználó által a rendelkezésére álló tárterületen elhelyezett
tartalomért.

13. A Felhasználó az általa használt tárterületen nem helyezhet el semmilyen jellegű a
magyar jogszabályokba ütköző tartalmat.

14. Bármilyen a Szolgáltató vagy partnerei ellen, illetve adatok jogosulatlan megszerzésére
irányuló tevékenység a szerződés azonnali felbontását eredményezi.

15. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó email címére a Szolgáltatóval, illetve újabb
szolgáltatásokkal kapcsolatos e-mailt küldjön.

16. A Szolgáltató csak a tárhelyet biztosítja, további adatbevitellel illetve karbantartással nem
foglalkozik, az a továbbiakban a Felhasználó feladata.

17. Szerződésfelmondás esetén díjvisszafizetésre a Szolgáltató nem kötelezheti.
18. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal jelszó ellopásából származó károkért, de

vállalja, hogy lehetőségeihez mérten mindent megtesz a biztonság érdekében.
19. Az Általános Szerződési Feltételek a következő webcímen érhetik el:

http://www.c4.hu/files/aszf.pdf

Szerződés érvényessége és felmondása 

A szerződés érvényes, ha azt a felek aláírják. 
A szerződés aláírásától a 2. pontban rögzített időtartamra szól. 

Határozott idejű szerződés esetén a szerződés rendes felmondása, szerződés lejárta előtt nem lehetséges. A 
szerződés lejártáig a Szolgáltató köteles a vállalt szolgáltatásokat nyújtani, a Felhasználó, pedig a vonatkozó díjakat 
kifizetni.

Szolgáltató vállalja, hogy a fenti díjakat, szerződés érvényessége alatt nem változtatja. 
Ezt követően a díjváltoztatás esetén a Felhasználó 30 nappal a díjváltozás előtt értesíti. 

20…. .  ……………………………  .…. . 

…………………………………….. ……………………………………. 
szolgáltató előfizető 


