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Alulírott  ..............................................................................................................................................................................  (a továbbiakban „Ügyfél”), új weboldalt  
(a továbbiakban „Szolgáltatás”) kívánok elindítani a NETRO elnevezésű CMS rendszerben, ezért felkérem a DM Trade 2002 Kft. -t  
(9444 Fertőszentmiklós, Bartók Béla u. 1.) (a továbbiakban „Szolgáltató”), hogy a mellékelt jelentkezési űrlapon részletezett 
információk alapján a Szolgáltatást a szükséges információkkal feltöltse és az interneten online publikálja. 

A Szolgáltató jelen szerződés értelmében az alábbiakat vállalja: 

 Az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatást a rendelkezésre álló információk alapján létrehozza, feltölti és publikálja. 

 A Szolgáltatás tartalmát és kinézetét a nyilvános megjelenés előtt, kérésre egyezteti az Ügyféllel, az esetlegesen felmerülő javításokat 
elvégzi. 

 A Szolgáltatást a www.berelhetoweboldal.hu című internetes oldalon található kereshető adatbázisában is felár nélkül közzéteszi. 

 Az Ügyfél számára egy adminisztrációs felület segítségével hozzáférést biztosít a jövőbeli módosításokhoz. 

 Ügyfélszolgálatot biztosít a Szolgáltatáshoz: (Munkanapokon: H.-P.: 9-17 | Tel.: +36 20 237 7495 | E-mail: info@netro.hu) 

 A Szolgáltatásba integrálható Search Console és Google Analytics eszközöket beágyazza. 

 Az egyes Szolgáltatásokhoz (pl.: profi weboldal, egyedi weboldal) kapcsolódóan, vagy az Ügyfél külön kérésére az egyedi domain név 
bejegyzését és technikai beállítását elvégzi. 

 A Szolgáltatás nonstop (0-24) monitoringját, probléma esetén mielőbbi hibaelhárítását, rendszeres biztonsági mentését. 

Az Ügyfél a Szolgáltatás teljesítése érdekében az alábbiakat vállalja: 

 A Szolgáltatás tartalmát, ha azt nem részletezi a mellékelt jelentkezési űrlapon, a szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül a 
Szolgáltató számára személyesen, online meeting, telefonbeszélgetés alkalmával átadja, vagy email-ben elküldi (a jelentkezési űrlap 
részleges kitöltése esetén kiegészíti). 

 Igénye szerint az elkészült Szolgáltatást ellenőrzi, és javítási igényét pontosan megjelölve, azt 2 munkanapon belül visszajuttatja a 
Szolgáltató számára. 

 Előzetesen megismeri és tudomásul veszi a Szolgáltatás kinézetére és funkcionalitására vonatkozó feltételeket. 

 Elfogadja a Szolgáltató honlapján www.berelhetoweboldal.hu közzétett adatkezelési tájékoztatót és az általános szerződési 
feltételeket. 

 Törekszik a Szolgáltatáson közzétett információk valódiságát szavatolni, valamint az éppen érvényes jogszabályoknak megfeleltetni. 

 A csomagajánlatos Szolgáltatásokon túlmutató kérések, egyedi fejlesztések általános rezsi óradíját elismeri. (5.000 ft + ÁFA / óra). 

A Szolgáltatás díjának megfizetése: 

 Az Ügyfél a Szolgáltatás specifikációjának megfelelően az induláskor -  ..............   éves üzemeltetésnek megfelelő -  ..................................................  
összeget fizet a Szolgáltatónak, melyről a Szolgáltató a fizetés teljesítésekor számlát állít ki. 

 A díj megfizetése a Szolgáltatás specifikációjának felvételekor készpénzben vagy átutalással történik. 

 A Szolgáltatás éves előfizetésnek minősül, mely következő évi hosszabbításának aktuális díja a Szolgáltató honlapján 
www.berelhetoweboldal.hu ismertetett. 

A szerződés érvényét veszti, amennyiben: 

 Az Ügyfél vagy a Szolgáltató jelen szerződésben vállalt határidőknek, illetve egyéb kötelezettségeinek nem tesz eleget. Ebben az 
esetben, az Ügyfél által kifizetett összeget a Szolgáltató - az addigi elhasznált időszaknak megfelelően - részarányosan visszafizeti, 
továbbá a Szolgáltatás többé nem üzemeltethető a NETRO CMS nevű online internetes rendszerben. 

 A szerződés önkéntes felbontására az aláírástól számított 5 munkanapon belül, de kizárólag a Szolgáltatás feltöltése előtt van 
lehetőség. Ebben az esetben a Szolgáltató a Szolgáltatás teljes díját visszafizeti. 5 nap elteltével történő szerződésbontás esetén a 
Szolgáltató a pénzt kizárólag részarányosan téríti vissza. 

Fertőszentmiklós, 2023. ....................................................   

   .............................................................................   ..............................................................................  
 Ügyfél Szolgáltató 


