Általános szerződési feltételek
a VIP Computer Bt. által nyújtott speciális szolgáltatás igénybe vételéhez
I. A szolgáltató:
1. Adatai:
Név: VIP Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Cím: 1025 Budapest, Törökvész út 119/c.
E-mail: info@vipcomputer.hu

Honlap: http://www.vipvpn.hu
Adószám: 21945078-2-41
2. Jellege:
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény 2.§ /l/ pontja értelmében: Közvetítő Szolgáltató, a továbbiakban: KSZ.

II. A szolgáltatás:
1. Tárgya:
a.

interneten keresztüli biztonságos adatkapcsolat (VPN) szolgálatás melynek három altípusa:
i.
vipVPN Basic
ii.
vipVPN Basic Lite
iii.
vipVPN Open

2. Jellege: időbeli és mennyiségi korlátozás nélküli. A szolgáltatás napi 24 órát igénybe vehető.
3. Speciális feltételek:
a. A vipVPN Basic Lite egy ingyenes szolgáltatás, amely elsősorban a többi szolgálatást hivatott reklámozni. A rendszer
sebessége korlátozva van 1 Mbit/s-re és amennyiben a rendszer stabilitása úgy kívánja, a KSZ a szolgáltatást
előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozhatja, szüneltetheti vagy megszűntetheti. Kizárólag magyarországi IP címmel
csatlakozó ügyfelek számára elérhető.
b. A fix IP egy kiegészítő opció melyet előfizetőink a következő feltételekkel igényelhetnek:
i.
érvényes vipVPN Basic vagy vipVPN Open előfizetéssel rendelkezik a felhasználó
ii. legalább három hónapja előfizetőnk vagy három hónap előfizetést vásárolnak
iii. KSZ a fix ip kiosztást az folyamatos előfizetés megszűnését követően legfeljebb 30 napig tartja fent, mely
után azt kioszthatja más felhasználónak vagy egyéb vissza nem vonható módon megvonja
iv. a fix IP díjtalan
v. fix ip változtatására (dinamikus->fix, fix->fix, fix->dinamikus) 30 naponta egyszer van lehetőség
c. Egy regisztrált felhasználónak több rendszerhez (Basic, Open) is lehet előfizetése, viszont technikai okok miatt
egyszerre csak egyhez tud csatlakozni.
d. A rendszer biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető mértékben való túlforgalmazás esetén a KSZ bármilyen szükséges
módon korlátozhatja az előfizető hozzáférését. A túlforgalmazás feltétele a bármelyik irányba az előző 3 nap
átlagában napi 50GB adatforgalom meghaladása.
e. Egyedi szerver igénylése esetén egyedi megállapodás szükséges, a fentiek és a normál fizetés nem érvényesek.
III. KSZ kötelezettségei:
1. A II. pontban meghatározott szolgáltatás folyamatos biztosítása.
2. A KSZ mindent megtesz a rendszer stabilitása és elérhetősége érdekében. A saját rendszerének működése során esetlegesen
fellépő műszaki meghibásodást 72 órán belüli elhárítja.
3. A szolgáltatás igénybe vevőjének adatai, valamint az általa továbbított, illetve a számára érkező elektronikus üzenetek tartalmának
titokban tartása.
4. KSZ szavatol a rendszer biztonságáért. Kijelenti, hogy az igénybe vevőt a rendszer szabályszerű használatával összefüggésben
semmiféle károsodás, hátrány nem érheti.

IV. A szolgáltatás igénybe vételének feltételei:
1. Az általános szerződési feltételek elfogadása és betartása. Az elfogadás a KSZ által a potenciális igénybe vevő számára elektronikus
úton rendelkezésre bocsátott jelentkezési lap felhasználásával történik (regisztráció). Az elektronikus jelentkezés nem minősül írásos
szerződésnek, azt KSZ nem iktatja, és nem teszi lehetővé annak későbbi visszakeresését. Az alkalmazott nyelv a magyar.

2. A szolgáltatási díj határidőre történő megfizetése.
3. A szolgáltatás díja az alábbiak szerint:
30 nap
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180 nap

360 nap

vipVPN Basic

1190 Ft

3570 Ft

7140 Ft
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vipVPN Open
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Ingyenes

Ingyenes

Ingyenes

Ingyenes

Ez a díj teljes körűen tartalmazza a szolgáltatás ellenértékét, KSZ ezen kívül semmiféle jogcímen nem jogosult további díjazásra, vagy
költségtérítésre.

4. A szolgáltatási díj megfizetése a KSZ által kibocsátott elektronikus úton megküldött megrendelési elismervény alapján
bankkártyával, átutalással, banki befizetéssel vagy a SMS befizetésen keresztül történik. A KSZ a befizetéseket nyugtaként kezeli, az
igénybe vevő kérésére a KSZ számlát bocsát ki és elektronikus formában megküldi azt.

V. Tilalmak és megszegésük következményei:
1. Az igénybe vevő nem küldhet, és nem fogadhat olyan elektronikus üzeneteket, amelyek jogszabályba ütközőek, különösen olyat,
amellyel bűncselekményt valósít meg, vagy leplez.
2. KSZ a szerződés, illetve a rendszer működése során tudomására jutott adatokat nem használhatja fel saját, adott igénybe vevőtől
elkülönült üzleti célokra.
3. Az 1-2. pontban megjelölt tilalmak megszegésének valamennyi következménye a tilalom megszegőjének terhére esik, a másik felet
ezekben az ügyekben semmiféle felelősség nem terheli.

VI. Egyéb feltételek:
Az Általános Feltételek 2011. december hó 1.-én lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek. Elfogadásával a
felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékessége alá vetik magukat.
Budapest, 2011. december 1.

