A szolgáltató adatai:
Cégnév: Farkas Pálné E.V
Adószám: 60833064130 Nyilvántartási
száma: 23454917
Telefonszám: +36 70 299 1787
Email cím: info@vnfhosting.eu

Megrendelés
Játékszerver megrendelése kizárólag felhasználói megrendeléssel lehetséges. A megrendelés előnye,
hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni,
valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti.
Ügyeljen az adatok pontos megadására!
Az általános szerződési feltételek elfogadása
1.
A regisztráció illetve megrendelés során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a szolgáltató
szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF
feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az szolgáltató és a
felhasználó között.
2.
Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a
szolgáltató szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.
3.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Bérlő által elvégzett hibás konfigurációs
beállításokért. 4. A szolgáltató fenntartja magának a jogot , hogy havonta 1 alkalommal , előre
bejelentett karbantartásig szüneteltetheti a szolgáltatást.
5. Bérlő által FTP-n ( File Transfer Protocol ) tárolt adatokért a szolgáltató nem felelős. Észre vétel
esetén a szolgáltató szünetelteti a szolgáltatást addig amíg a jog sértő tartalmat a bérlő nem
távolítja el. Többszöri eset esetén a szolgáltató letilthatja a szolgáltatást.
6. A rendeléskor elfogadod, hogy a termék aktiválása akár 72 órát is igénybe vehet. Ez csak a
feltüntetett szolgáltatásoknál érvényes!
7. A bérlő nem használhatja fel a szolgáltatást illegális tevékenységekre.
8. A szolgáltatótól kapott ajándék domain, a bérelt szolgáltatás 2. hónapjától teljes tulajdona a
felhasználónak.
9. A szolgáltató által futtatott szerverek mentése csak a szolgáltató felé benyújtott kérvénnyel
lehetséges.
10.
A Szolgáltatónak nem kötelessége a szerverek konfigurációját elvégezni.
Szerződés kötés
1. Bérlő lehet bármely cselekvőképes természetes személy.
2. Szolgáltató a visszaigazolásban tájékoztatja megrendelőt, hogy az ajánlatát elfogadta. A
szerverbérleti szerződés a visszaigazoló levél elektronikus úton történő megérkezésekor és
a bérleti díj befizetésével jön létre.
Az adásvételi szerződés létrejötte:
1.
Ha a felhasználó megrendelést küld a szolgáltató oldalain, és a szolgáltató a
megrendelést e- mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és
a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán
belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a
megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2.
A szerződés magyar nyelven jön létre, a szolgáltató elektronikus formában,
automatikusan tárolja. A felhasználó számára a szolgáltató oldalára történő bejelentkezés után
hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.
3.
A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek
minősül,

és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései

vonatkoznak.

A szerződés érvényes 2015.11.09. –tol visszavonásig.

