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Általános Tárhely Szolgáltatási
Feltételek
A Workaholic Kft. (2030, Érd, Petőfi Sándor utca 21, továbbiakban: Workaholic Kft., szolgáltató,
adatkezelő, társaság), tárhely szolgáltatást nyújt.
A szolgáltató a megrendelő számára, közvetített szolgáltatásként, kész weblapok elhelyezési
lehetőségét biztosítja valamely szerződéses partnere szerverén, és gondoskodik azok interneten
keresztül történő elérhetőségéről.
A megrendelő önmaga köteles gondoskodni a szolgáltatás keretében biztosított szerver tárterületén
elhelyezendő weboldalak és egyéb tartalmak elkészítéséről és a szerverre történő feltöltéséről,
ehhez a szolgáltató sem szoftver-, sem hardvereszközt nem bocsát a megrendelő rendelkezésére.
A megrendelő a szolgáltatás ellentételezéseként a szolgáltató hivatalos árlistája szerinti éves díjat
köteles a szolgáltató részére megfizetni, amelyről a szerződés megkötésével egyidejűleg a
szolgáltató számlát állít ki. A kiszámlázott díjat a megrendelő maradéktalanul köteles megfizetni oly
módon, hogy az legkésőbb a számlán feltüntetett teljesítési határidő lejártáig a szolgáltató számláján
megjelenjen. A szolgáltató jogosult a folyó évet követő esztendőre vonatkozó árlistáját
megváltoztatni, erről azonban legkésőbb folyó év november 30-ig köteles a megrendelőt
tájékoztatni.
Amennyiben a megrendelő az esedékes szolgáltatási díjjal a számlán megjelölt teljesítési
időponthoz képest 30 napos, vagy annál nagyobb késedelembe esik, a szolgáltató jogosult a
szolgáltatást felfüggeszteni. A szolgáltatás ilyen okból történő felfüggesztése nem mentesíti a
megrendelőt a szolgáltatás díjának megfizetése alól. A késedelmes fizetés esetén a szolgáltató
jogosult továbbá a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi
kamatot felszámítani. A szolgáltatási díj és az esetleges késedelmi kamat megrendelő által történő
megfizetése után a szolgáltató köteles a szolgáltatás működését helyreállítani.
A tárhely szolgáltatás évi periódusokra vonatkozik. Amennyiben azonban a lejárat előtt egy
hónappal egyik fél sem juttatja el a másik részére a szerződés megszüntetésére irányuló írásbeli
nyilatkozatát, a szerződés hatályának ideje automatikusan egy évvel meghosszabbodik. Az ily
módon meghosszabbított szolgáltatásra ugyanazok a feltételek érvényesek, mint a szolgáltatás
indításakor.
A megrendelő teljes felelősséggel tartozik a szerveren elhelyezett információk és adatok
jogszerűségéért. A szolgáltató elhárít magától mindennemű felelősséget a megrendelő által
elhelyezett tartalommal vagy a megrendelő által folytatott tevékenységgel kapcsolatban. A
nyilvánvalóan jogellenes, vagy az internetes etikába ütköző tartalom és tevékenység, vagy a
szolgáltató érdekeit sértő anyagok észlelése feljogosítja a szolgáltatót arra, hogy a szolgáltatást
részben vagy egészben, a megrendelő egyidejű értesítése mellett felfüggessze. A szolgáltatás ilyen
okból történő felfüggesztése nem mentesíti megrendelőt a szolgáltatás díjának megfizetése alól.
A szolgáltató jogosult felfüggeszteni vagy korlátozni a szolgáltatást akkor, ha a megrendelő által a
szerveren elhelyezett tartalom, a megrendelő által folytatott tevékenység vagy az azok által
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kiváltott, más internet felhasználók irányából tapasztalható tevékenységek veszélyeztetik a
szerverek működőképességét, biztonságát, beleértve a szerverre nézve az átlagosnál jóval nagyobb
terhelést jelentő szolgáltatások esetét is. A szolgáltatás ilyen okból történő felfüggesztése nem
mentesíti a megrendelőt a szolgáltatás díjának megfizetése alól.
A szolgáltatási partnerséget annak fennállása alatt, egyoldalú nyilatkozatával egyik fél sem jogosult
megszüntetni. Mindazonáltal valamely fél súlyosan szerződésszegő magatartása esetén, a másik fél
jogosult a szolgáltatást azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a
megrendelő a szolgáltatási díj megfizetésével 90 napos késedelembe esik, valamint ha a jelen ÁSZF
előző két pontjában meghatározott magatartása miatt a szolgáltató egy naptári éven belül összesen
legalább 90 napig kényszerül a szolgáltatás felfüggesztésére. A szolgáltató azonnali hatályú
felmondása esetén a megrendelő az éves díjat nem követelheti vissza, illetőleg köteles azt az
esetleges késedelmi kamat összegével együtt megfizetni.
A szolgáltató a szervereken elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként
biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz a megrendelő adatainak védelme érdekében. A
szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát ugyanakkor szavatolni nem tudja. A szolgáltató az
esetleges adatvesztésből eredő károkért felelősséget nem vállal, és felhívja a megrendelő figyelmét
a szerveren tárolt állományok rendszeres, saját eszközökön történő mentésének fontosságára.
A szolgáltató az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért,
túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal.
A szolgáltatót nem terheli a felelősség abban az esetben sem, ha a megrendelő, illetőleg a
megrendelő alkalmazottai nem szakszerűen, nem a műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően
kezelik a szolgáltató által nyújtott vagy használatra átengedett szolgáltatásokat. A tárhely eléréséhez
szükséges felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a megrendelő felel.
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