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Viszonteladói szerződés 

 
Amely létrejött egyrészről:DiMa.hu Kft.(továbbiakban mint Szolgáltató), akinek képviseletében       
Dinkó Tamás jár el. 
Másrészről: 

Viszonteladó adatai:    

Név:  

Adószám / Szem. Ig. szám:  

Cím:   

Levelezési cím:  

Telefonszám:  

Fax szám:  

E-mail cím:  

    

Kapcsolattartó adatai:    

Név:  

Cím:  

Levelezési cím:  

Telefonszám:  

Fax szám:  

E-mail cím:  

 

A szerződés tárgya 
1.1 Szolgáltató domain név regisztrációs szolgáltatást és tárhely szolgáltatást biztosít Viszonteladó 
részére 
 
II. Szerződés időtartama 
2.1 Felek jelen szerződést  határozatlan időre kötik. 
2.2 Feleket megilleti a szerződés felmondásának joga.. 
2.3 A Viszonteladó a Szerződést írásban (levélben) megküldött felmondással mondhatja fel. 
A felmondásnak tartalmaznia kell: 
a felmondás indokát, 
A Szolgáltató felmondása esetén 
a felmondási időt 
a felmondási idő lejártának napját. 
2.5 A rendes felmondási idő mindkét fél részéről 30 nap. 
 III. Szolgáltató jogai és kötelességei 
3.1 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató számára a Viszonteladó által (faxon, e-
mailben vagy postai úton - minden szükséges melléklettel ellátott, szabályzat(o)kba nem ütköző - 
domain név delegálási igényeket az Internet Szolgáltatók Tanácsa által működtetett regisztrációs 
adatbázisban rögzíti. A Szolgáltató vállalja, hogy a hozzá beérkezett igényeket 2 munkanapon belül 
rögzíti. Az esetleges késésből eredően a Szolgáltató a regisztrációs díj mértékéig vállal felelősséget. 
3.2 Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatásáért jelen szerződés I. sz. mellékletében rögzített 
díjakat Viszonteladó felé számlába állítani. 
3.3 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Viszonteladó adatait titkosan kezeli, nyilvánosságra 
nem hozza, azokat harmadik személynek át nem adja - hacsak erre jogszabály nem kötelezi. 
3.5 Szolgáltató jogosult a Viszonteladón keresztül beadott delegálás kérelmezőit referenciaként 
feltüntetni. 
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3.6 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Viszonteladó által közvetített domain delegálások 
kapcsán a Viszonteladó ügyfeleit nem keresi meg sem írásos, sem egyéb formában. Kivételt képez az 
eset, amennyiben a Viszonteladó a számlába állított összeget nem fizeti meg a Szolgáltató számára. 
IV. Viszonteladó jogai és kötelességei 
4.1 Viszonteladó vállalja, hogy jelen szerződés tárgyában szereplő, szolgáltatásokat értékesíti, a rá 
háruló adminisztrációs ügyeket intézi. 
4.2 A Viszonteladó bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy 
más közreműködőt igénybe venni. 
4.3 Viszonteladó jelen szerződéssel kapcsolatos adatainak változástól számított 8 naptári napon belül 
írásban (email is elfogadott) értesíteni köteles a Szolgáltatót. E kötelezettségeinek elmulasztásából 
eredő minden kárért az Viszonteladónak felelősséggel tartozik. 
4.4 Viszonteladó felel az általa kezelt információk felhasználásából eredő esetleges anyagi és nem 
anyagi károkért. 
 4.5 Viszonteladó köteles az általa alkalmazott igénylőlap tartalmát a Szolgáltatóval egyeztetni, 
továbbá az igénylőlapon történő változásokról a Szolgáltatót értesíteni. 
4.6 Viszonteladó köteles a domain delegálással kapcsolatos dokumentumokat (különös tekintettel 
igénylőlap és aláírási jogosultságot igazoló dokumentumok) a szerződés megszűnésétől számított 5 
évig megőrizni, annak biztonságos tárolásáról gondoskodni. 
V. Fizetési feltételek 
5.1 Szolgáltató Viszonteladó megbízásából domain ügyintézési kérelem megérkezésétől 8 
munkanapon belül számlát jogosult kiállítani, melyet Viszonteladó a számla kézhezvételétől számított 
8 napon belül, átutalással köteles kiegyenlíteni. 
5.2 A fizetési kötelezettségek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult késedelmi kamat 
felszámítására, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. 
5.3 Amennyiben Viszonteladó a fizetési kötelezettségeinek írásbeli felszólítás után sem tesz eleget, 
Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, de a meglévő pénzügyi követelések 
továbbra is fennállnak. 
5.4 Szolgáltató Viszonteladó adminisztrációjából eredő hibákért díjvisszatérítésre nem kötelezhető. 
VI. Adatvédelem 
6.1 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést a másik fél írásos beleegyezése nélkül 
harmadik személy részére nem adják át. 
6.2 Viszonteladó köteles tájékoztatni ügyfeleit, hogy a domain igénylő adatai nyilvános adatnak 
minősülnek. 
VIII. Egyéb rendelkezések 
8.1 Szolgáltató és Viszonteladó kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul 
veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba 
lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeket teljesítsék. 
8.2 Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül 
kívánják rendezni. 
8.3 A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Debrecen Városi 
Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és 
jogszabályai az irányadók. 
8.4 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben  a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A 
Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a 
szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés 
úton történő megoldást  részesítik előnyben. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. sz. melléklet 

 
    

Hozott ügyfelek: 1 - 10 db 11 - 20 db 21 db - 

Kedvezmény: 10 % 20 % 30 % 

    

 
 
.hu domain regisztráció + fenntartás 2 évre  DNS szolgáltatással   2.400 Ft + ÁFA 

  
.hu domain fenntartás 1 évre   DNS szolgáltatással   2.400 Ft + ÁFA 

  
.hu regisztrátorváltás ingyenes  

  
.hu igénylőváltás( tulajdonos váltás) 2.500 Ft + ÁFA 
 
 
.eu domain regisztráció + fenntartás 365 napra DNS szolgáltatás nélkül                 3.150 Ft + ÁFA 
Az éves fenntartási díj megegyezik a regisztrációs díjjal! 
 
.com/.net/.org regisztrátorváltás                                                                                 2.800 Ft + ÁFA 
ingyenes, de egy év fenntartási hosszabbítás fizetendő (a díj ellenében a domain fenntartása 365 
nappal meghosszabbításra kerül) 
 
 

 

 

 
  
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy szolgáltatási árait módosítsa. 
 

 
Kelt: Debrecen, 20….    ……………………. 
  
 
 

-------------------------------------- 
Szolgáltató 

-------------------------------------- 
Viszonteladó 

 


