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*A szerződés elválaszthatatlan és megmásíthatatlan részét képezi a második oldali „Melléklet”, melynek tartalmát a bérlő 
elfogadja. 

Virtuá lis Privá t Szerver be rleti szerző de s 
Skeleton Hosting –  http://www.skeleton.hu 

A szerződő felek: 

A szolgáltató: 
Név: Skeleton IT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Levelezési cím: 1152 Budapest, Telek utca 7-9. 

Adószám: 23781467-2-42 

E-mail: skeleton@skeleton.hu 

Telefonszám: +36 (70) 320 9089 

Bankszámlaszám: 10701331-67074121-51100005 CIB Bank 

A bérlő: 

Név: …………………………………………………………………………………………… 

Cím: ……………………………………………………………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………….. 

Személyi ig szám / Cégjegyzék szám:............................................ 

Telefonszám: …………………………………………………………………………….. 

Szerver hostnév: ……………………………………………………………………….. 

Felhasználónév: ………………………………………………………………………… 

Jelszó: ………………………………………………………………………………………… 

A szolgáltatás tartalma 
A szolgáltató a következőket biztosítja: 

 1 db fix IP cím 

 100/100 mBit maximális belföldi sávszélesség 

 Webes kezelőfelület a szerver indítására, újraindítására, leállítására 

 Aldomain a skeleton.hu névtérben 

 A csomagban foglalt erőforrás maximálisan 10%-al túlléphetők esetenként. 

A bérelt csomag: 

Neve: _______________________ (_____ vCPU, _____ GB ram, _____ GB disk). 

Csomagot kibővítendő plusz erőforrás: 

_____ vCPU,_____. GB ram, _____ GB disk, ______ GB iscsi disk. 

Lazypanel:  ________________ 

Szolgáltatás díja: …………………..Ft/hónap 

 

__________________________                  __________________________ 

          Szolgáltató aláírása           Bérlő aláírása* 

Keletkezés helye, dátuma: _________________________________ 
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*A szerződés elválaszthatatlan és megmásíthatatlan részét képezi a második oldali „Melléklet”, melynek tartalmát a bérlő 
elfogadja. 

Virtuá lis Privá t Szerver szerző de s Melle klet 

A bérlő aláírásával elfogadja a következőket: 

1. A szolgáltató nem vállal felelősséget a szerveren elhelyezett adatokért. 

2. A bérlő teljes felelősséget vállal a szerveren elhelyezett tartalomért. 

3. A szolgáltató vállalja a Virtuális Privát Szerver igény szerinti újratelepítését, melynek díja: 5000,- Ft / alkalom. 

a. Az első telepítés díját az előfizetés ára tartalmazza. 

4. A Virtuális Privát szerveren üzemeltetett programok, szolgáltatások jogtisztaságáról a bérlő köteles gondoskodni, illetve 

felelősséget vállalni érte. 

5. A jogdíj köteles operációs rendszerek beszerzése a bérlő kötelessége. 

6. A szolgáltató a Virtuális Privát Szerver üzemeltetéséért és működéséért felelős, a Szerveren futó szolgáltatásokért, 

alkalmazásokért nem vállal üzemeltetési kötelezettséget. 

7. Fizetési kötelezettségek 

a. A bérlő köteles a szolgáltatás díját legkésőbb minden megkezdett hónap 10.-éig, előre kifizetni. 

b. Fizetés elmulasztása eseten a Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást azonnal felfüggeszteni. 

c. A Szolgáltató a felfüggesztést követően 2 hétig az adatokat megőrzi, utána egyeztetés nélkül törölheti, és a 

szerződés azonnali hatállyal érvényét veszti. 

8. A szerződés hatálya, felmondás 

a. A szerződés határozatlan időre vonatkozik 

b. A szerződés rendes felmondása a tárgyhónap 20-áig lehetséges. A bérelt szolgáltatást a beérkezett felmondási 

nyilatkozat után az adott hónap utolsó napjáig köteles biztosítani a szolgáltató. 

c. Amennyiben a felmondási nyilatkozatot a bérlő a tárgyhó 20-a utánajuttatja el szolgáltatónak, akkor a tárgyhót 

követő hónap is kiszámlázásra kerül, melyet a bérlő köteles kifizetni. A szolgáltató a szolgáltatást a megkezdett 

új hónapra is biztosítani köteles. 

d. Huzamosabb ideig (2 hét, vagy annál több) fennálló nem megfelelő szolgáltatás, vagy a szolgáltatás teljes 

hiánya esetén a bérlő a szolgáltatást azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben a szolgáltató az előre 

kifizetett, de nem megfelelő szolgáltatású időszak időarányos díját bérlőnek visszafizetni köteles. 

9. A szolgáltatási időszak kezdeti elszámolása 

a. Amennyiben a szolgáltatás megkezdése a tárgyhónap 5-éig történik, úgy a bérlő köteles teljes havi díjat fizetni 

az első szolgáltatási hónapért is. 

b. Tárgyhónap 5-e után megkezdett szolgáltatás esetén időarányos (naptári nap alapú) elszámolás történik a 

kezdő hónapra 

c. Tárgyhónap vége előtt 5 napon belül megkezdett szolgáltatás esetén a következő havi szolgáltatási díjat 

köteles a bérlő előre megfizetni, míg a tárgyhónap végén biztosított szolgáltatás nem kerül elszámolásra 

10. Elégtelen szolgáltatás, jóváírás 

a. Amennyiben a szolgáltatás minősége a szerződésben foglaltaknak nem tesz eleget, akkor a szolgáltató a 

megkifogásolt időszakot jóváírja a következő hónapi elszámolásnál, az arányos résszel csökkentve a következő 

hónapra fizetendő díjat. A szolgáltatás nem megfelelőségére, hiányára vonatkozó kifogásokat 2 hétnél nem 

régebbi időszakra jelezhet bérlő a szolgáltatónak. Az ettől régebbi időszakra vonatkozó esetleges panaszok 

nem képezhetik a szerződésbe foglalt elszámolás módosításának alapját.  

 

__________________________                  __________________________ 

          Szolgáltató aláírása           Bérlő aláírása* 

 

Keletkezés helye, dátuma: _________________________________ 


