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Szerver szolgáltatásokra vonatkozó
Szerződési Feltételek
A szerver szolgáltatás biztosítása az alábbi feltételek mellett valósul meg. A jelen feltételek a Forpsi
szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételek szerinti külön megállapodásnak minősül, amely
a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Szerver szolgáltatás
1) A Szolgáltató biztosítja a kiválasztott szerver szolgáltatás (virtuális szerver, dedikált szerver) működését
az Ügyfél számára, a kiválasztott szolgáltatásnak a Szolgáltató weboldalán elérhető specifikációnak,
paramétereknek, valamint a Rendelésben az Ügyfél által meghatározott és a Szolgáltató által elfogadott
követelményeknek megfelelően. A szerver szolgáltatást a Szolgáltató weboldalán az adott szolgáltatásra
irányadó leírásban meghatározottak szerint nyújtja a Szolgáltató.
2) Az Ügyfél kijelenti, hogy tudomásul vette és elfogadja, hogy teljes körűen felelős a szerveren tárolt
minden információért és tartalomért, a szerver adminisztrátora, és a szerveren nyújtott más szolgáltatások
szolgáltatásnyújtója és hogy a 2001. évi CVIII. törvény alapján Szolgáltatónak minősül.
3) Az Ügyfél kijelenti, hogy tudomásul vette és elfogadja, hogy a megrendelt szolgáltatás díjának teljes és
határidőre történő kiegyenlítésének elmaradása esetén jogkövetkezményekkel kell számolnia, amely a
szolgáltatás Szolgáltató általi felfüggesztésének/megszüntetésének lehetőségét is magában foglalja és
az Ügyfél viseli az ebből, az Ügyfél magatartásából, valamint a szolgáltatás kizárásból eredő károk iránti
teljes felelősséget.
4) Az Ügyfél kijelenti, hogy tudomásul vette és elfogadja, hogy a Szolgáltató semmilyen formában nem
felelős a szerver operációs rendszere vagy más alkalmazás működéséből eredő technikai vagy egyéb
problémákért, valamint a Szolgáltató nem felelős különösen az alkalmazásokat vagy a szerver bármely
komponensét érintő szakszerűtlen beavatkozásból vagy módosításából eredő, az Ügyfélnél vagy más
személynél felmerülő károkért. Ezenkívül a Szolgáltató nem felelős különösen a Szolgáltatásnak, vagy
annak valamely részének az Ügyfél vagy harmadik személy által eszközölt szakszerűtlen kezelésből, vagy
jogellenes beavatkozásból eredő hibájáért, meghibásodásáért vagy működésképtelenségéért.
5) Az aggregációval működő Szolgáltatások esetén a Szolgáltató által nem garantált a teljes adatátviteli
sebesség rendelkezésre állása. A releváns aggregációs arány alkalmazása nem ad alapot különösen a
szerződés felmondására, vagy a szerződéstől való elállásra.
1. Virtuális szerver
1) A virtuális szerver szolgáltatások lehetővé teszik az ügyfél számára a Szolgáltató
birtokában/tulajdonában lévő szerver egy részének bérletét és ezen az Ügyfél által kiválasztott,
megfelelően elküldött Megrendelés szerinti virtuális szerver típus és az Ügyfél által kiválasztott, futtatni
kívánt alkalmazások és más, az Ügyfél által a tárhelyre elhelyezett alkalmazások interneten való
futtatását. A futtatott alkalmazásoknak nem szabad megsérteniük a vonatkozó Szerződési Feltételeket,
illetve a hatályos jogszabályokat. A virtuális szerver használati feltételeit elsősorban a Szolgáltató
weboldalán az adott szolgáltatásváltozatra vonatkozó leírás határozza meg.
2) Kizárólag az Ügyfél felelős a kiválasztott és a virtuális szerver környezetben futtatott alkalmazások helyes
kezeléséért és üzemeltetéséért.
3) A Szolgáltató nem felelős a Virtuális szerveren tárolt bármely adat elvesztésért, vagy megváltozásért,
függetlenül ezek bekövetkeztének okától, vagy módjától.
4) Az Ügyfél a Szolgáltatóval való teljeskörű együttműködés keretében vállalja és engedélyezni a
szoftvermegoldások ellenőrzésé vagy licenc auditja céljából felmerülő alkalmazások futtatásának
lehetővé tételét vagy a Szolgáltató kérésére a virtuális szerveren futó alkalmazások verifikációját és
ellenőrzését lehetővé tevő szükséges alkalmazások (pl.: tool-ok, szkriptek) installálását, és/vagy futtatását.
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2. Dedikált szerver
1) A dedikált szerver szolgáltatások lehetővé teszik az ügyfél számára egy, a Szolgáltató
birtokában/tulajdonában lévő szerver egészének bérletét és ezen megfelelően kitöltött, leadott és a
Szolgáltató által elfogadott Megrendelés szerinti kérés és definíció alapján a Szolgáltató által biztosított
alkalmazások futtatását, valamint az Ügyfél internetes tevékenységéhez szükséges más alkalmazások
futtatását, amelyeket az Ügyfél maga tölt fel a dedikált szerverre.
2) Kizárólag az Ügyfél felelős a kiválasztott és a dedikált szerver környezetben futtatott alkalmazások
helyes kezeléséért és működtetésért, ideértve a dedikált szerver hardver monitorozását és az
adatmentést.
3) A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a dedikált szerver kezelésére, a dedikált szerver hardverének
monitorozására, ideértve a RAID lemeztömböt és az Ügyfél adatmentését.
4) A Szolgáltató nem felelős a dedikált szerveren tárolt bármely adat elvesztésért, vagy megváltozásért,
függetlenül ezek bekövetkeztének okától, vagy módjától.
5) A szolgáltató a dedikált szerver hardverével kapcsolatos hibaelhárítási lépéseket az Ügyfél jelzése
alapján mihamarabb elvégzi.
6) Az Ügyfél a Szolgáltatóval való teljeskörű együttműködés keretében vállalja és engedélyezni a
szoftvermegoldások ellenőrzését vagy licenc audit céljából felmerülő alkalmazások futtatásának
lehetővé tételét vagy a Szolgáltató kérésére a dedikált szerveren futó alkalmazások verifikációját és
ellenőrzését lehetővé tevő szükséges alkalmazások (tool-okat, szkripteket) installálását, és/vagy
futtatását.
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