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SSL Tanúsítvány szolgáltatás igénylőlap és szerződés
Megrendelő adatai
Név:
Adószám / Szem. Ig. szám:
Cím:
Levelezési cím:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:

Fizetési mód:

Banki
átutalás

Online
bankkártyás

Paypal (Azonosító:
info@dima.hu)

Kapcsolattartó adatai
Név:
Cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
Domain
Meglévő domain névhez:

Kérjük azt a formátumot tüntesse fel, amelyikhez kéri az SSL-t (www.domain.hu vagy
domain.hu) A későbbiekben nem módosítható!
Rapid SSL
Certificate

Rapid SSL
Wildcard

Tanúsítvány
(csak
domainre)

Tanúsítvány
(aldomainre
is)
Éves díj

Comodo
Positive SSL
Certificate
Tanúsítvány
(csak
domainre)
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Comodo
Essential
SSL
Wildcard
Tanúsítvány
(aldomainre
is)

Éves díj
Bruttó 12.000
Bruttó
Ft/év
50.000 Ft/év

Tárhelybérlés időtartama:

1 év

2 év

3 év

5 év

Éves díj
Bruttó 10.000
Ft/év

Bruttó
40.000 Ft/év

10 év

A szolgáltatás igénybevételének időtartama, a Szolgáltatási Szerződés érvényessége:
- Határozott idejű szerződés, 1 év
Az Előfizető aláírásával elismeri, hogy a DiMa.hu Kft. Általános Szerződési Feltételeit (http://www.dima.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek ) megismerte, és magára
kötelezőnek elismerte. Az Előfizető aláírásával elismeri, hogy a DiMa.hu Kft. Adatfeldolgozói nyilatkozatát
(https://www.dima.hu/dokumentumok/gdpr/adatfeldolgozoi_minosegben_megjeleno_szerzodo_partnerek_180524.pdf) elolvasta, az abban foglaltakat tudomásul vette.
Előfizető engedélyezi és kéri, hogy jelen határozott idejű szerződés, annak lejáratakor újbóli 1 éves határozott idejű szerződéssé alakuljon a DiMa.hu Kft majdani aktuális
díjszabását figyelembe véve, amennyiben ezt nem kéri a lejárat előtt legkésőbb 30 nappal köteles a hosszabbításról írásban nyilatkozni.
Jelen szolgáltatási szerződést a Felek - mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt - jóváhagyólag írták alá.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a DiMa.hu Kft. nem kíván 16. életévét be nem töltött személlyel szerződést kötni, ezért a megrendelő, illetve a nem magánszemély
megrendelő képviseletében eljáró személy a megrendelés leadásával kijelenti, hogy 16. életévét betöltött személy, ezen tény valóságáért szavatol és tudomásul veszi,
hogy mivel a DiMa.hu Kft-nek nem áll módjában ezen nyilatkozat helyességét ellenőrizni ezért felelősséget vállal valamennyi, a valótlan nyilatkozattételből fakadó
következményért. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a DiMa.hu Kft. jogosult azonnali hatályú elállási jog gyakorlására, ha tudomására jut, hogy a megrendelő
ezen körülményre vonatkozóan valótlan nyilatkozatot tett.

Kelt: .............................................

.............................................
Igénylő aláírása

