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Webtárhely szolgáltatásokra vonatkozó  

Szerződési Feltételek 

 
A webtárhely szolgáltatás biztosítása az alábbi feltételek mellett valósul meg, függetlenül attól, hogy az 

önállóan, vagy egy csomag részeként, vagy kiegészítő szolgáltatásként kerül igénybevételre. Jelen 

feltételek a Forpsi szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételek szerinti külön 

megállapodásnak minősül és a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  

 
1. Webtárhely szolgáltatás 

 
1) Az Ügyfél kijelenti, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelés szerinti webtárhely 

szolgáltatás típus és/vagy a webtárhelyhez rendelt kiegészítő szolgáltatás nyújtására vonatkozó 

szolgáltatási díj a Szolgáltató számláján az Általános Szerződési Feltételek kapcsolódórendelkezései 

szerinti jóváírást követően indul el, kivételt képeznek ez alól azon szolgáltatások, amelyekhez ingyenes 

próbaidőszak van megjelenítve a honlapon. Az Ügyfél szintén tudomásul veszi és elfogadja, hogy 

amennyiben a szolgáltatások nem kerülnek a következő időszak díjának meghatározott időn belül 

történő megfizetésével megújításra, úgy az Általános Szolgáltatási Feltételeknek megfelelően, a 

Szolgáltató azokat felfüggeszti és/vagy megszünteti anélkül, hogy Ügyfél bármiféle igényre jogosulttá 

válna.  

2)A korlátlannak nyilvánított webtárhely korlátlansága csak a weboldal vagy web alkalmazás részét 

képező fájlok vonatkozásában jelent korlátlan tárolási lehetőséget. Különösen mentések, archívumok, 

privát fotógyűjtemények, adattárak nem minősülnek weboldalhoz tartozó fájloknak. Amennyiben a 

Szolgáltató számára kétséges, hogy a webtárterületen lévő fájlok a fentiek közé tartoznak, úgy 

Szolgáltató jogosult az Ügyfelet felszólítani a helyzet ellenőrzésére és orvoslására. Amennyiben az Ügyfél 

nem működik együtt a helyzetmegoldásában, úgy azt a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek 

megszegésének tekinti.  

 
 

2. Csomag szolgáltatás 

 
1)A csomag szolgáltatás egy kiválasztott domain regisztrációját és a kiválasztott webtárhely szolgáltatás 

változatra irányadó, a Szolgáltató weboldalán megtalálható leírás szerinti webtárhely szolgáltatást 

magában foglaló kombinált szolgáltatás. A csomag szolgáltatást a Szolgáltató egymástól 

elválaszthatatlan szolgáltatások összességeként nyújtja. A Szolgáltató nem felelős a szolgáltatások 

működéséért, különösen a csomag szolgáltatás koherenciáját megbontó beavatkozásokért, így DNS 

módosítás, DNS rekord módosítás, vagy adomain név másik szolgáltatóhoz történő átregisztrációja 

esetén. 

2)Az Ügyfél kijelenti, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt típusú csomag szolgáltatás 

és/vagy az ahhoz rendelt kiegészítő szolgáltatás nyújtása a díjak Szolgáltató számláján az Általános 

Szerződési Feltételeknek megfelelően történő jóváírást követően indul el. Az Ügyfél szintén tudomásul veszi 

és elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltatások nem kerülnek a következő időszak díjának 

megfizetésével megújításra, úgy az Általános Szolgáltatási Feltételeknek megfelelően a Szolgáltató 

azokat felfüggeszti és/vagy megszünteti anélkül, hogy Ügyfél bármiféle igényre jogosulttá válna.  

3)A csomag szolgáltatások egyebek mellett a „A Forpsi domain név regisztrációra vonatkozó Szerződési 

Feltételek”-nek megfelelően kerülnek nyújtásra. A fenti dokumentum alkalmazandó valamennyi csomag 

szolgáltatás megrendelésre és annak elválaszthatatlan részét képezik.  

 

 

 
3. Site Builder szolgáltatás 

 
1) A Site Builder szolgáltatás weboldalak (WEB verzió) és kis forgalmú webshopok (SHOP verzió) 

létrehozására és üzemeltetésére használatos eszköz. A Szolgáltató platformot biztosít ezen célokra az 

Ügyfél számára. 
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2) A Szolgáltató 30 napos tesztidőszakot biztosít legfeljebb három weboldal vonatkozásában. Erre 

tekintettel az ÁSZF és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti 14 napos szerződés indokolás nélküli 

felmondási jog nem gyakorolható. 

3) Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt szolgáltatás nyújtására való 

előkészületekre, a szolgáltatás nyújtására kizárólag az ÁSZF 9. pontjában foglalt díjfizetésre vonatkozó 

rendelkezések szerinti díjfizetés beérkezését követően kerül sor. Az Ügyfél emellett tudomásul veszi és 

elfogadja, hogy a szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségi teljesítésének elmaradása esetén (pl.: a 

következő időszak díja megfizetésének elmaradása) esetén Szolgáltató az ÁSZF-ben foglaltak szerinti 

visszatérítési és kártérítési jog nélkül megszünteti a szolgáltatás nyújtását, amely az Ügyfél által készített 

tartalom elvesztését is jelentheti. 

 

 

 
 


