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Alulírott Előfizető nyilatkozom, hogy a promóciós eszközt átvettem és az arra vonatkozó felhasználási és jótállási
feltételeket maradéktalanul elfogadom, melyek az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

A promóciós eszközt az átvételt követően az Előfizető használja.
A promóciós eszköz „promóciós” jelleggel került átadásra az Előfizető részére, ezért a Szolgáltató jótállást,
garanciát arra nem vállal.
A promóciós eszköz hibátlan működéséről a Szolgáltató megbizonyosodott az átadást megelőzően.
A promóciós eszközt a Royal Sprint futárszolgálat szállítja ki az Előfizető részére.
Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben nem tesz eleget a díjfizetési kötelezettségeinek a tárhely szerződésben
meghatározott előfizetési idő végéig, úgy a Szolgáltató jogosult kötbér fizetés megállapítására, amelynek összegét
az Általános Szerződési feltételek 3.14-es pontja mondja ki, amely szerint:
3.14 Az Előfizető a hűségvállalás időtartama alatt az előfizetői szerződés kötbérfizetési kötelezettség nélkül nem
mondhatja fel abban az esetben, ha a hűséget a határozott időtartamból eredő kedvezmények (például: ajándék
Domain regisztráció, ajándék Domain át-regisztráció, ajándék Tablet PC eszköz a szolgáltatáshoz)
figyelembevételével kötötte meg. A kötbér összege egyszeri 70000Ft+Áfa.
Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az Előfizető
elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg
szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval
kapcsolatban álló kintlévőség-kezelés társaságnak. A kintlévőség-kezelés minden költsége az Előfizetőt terheli.
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Szervezet vagy cég esetén a székhelyet kérjük megadni
Szervezet vagy cég esetén az adószámot, magánszemély esetén a Személyi Igazolvány számot kérjük megadni.

1) Az Előfizető aláírásával elismeri, hogy a http://www.fiberhost.hu/aszf.pdf címen elérhető a Szolgáltató Általános
Szerződési Feltételeit megismerte, és magára kötelezőnek elismerte.
2) Jelen szolgáltatási szerződést a Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
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