Tárhelybérlés
Általános Szolgáltatási Feltételek kiegészítés
1.

A suleweb.hu honlapon meghirdetett tárhelycsomagok kapacitása tartalmazza a email,
és az adatbázis tárhelyek kapacitását is.

2.

A tárhely kapacitása tetszőlegesen felhasználható az email és a publikus könyvtár által
felhasználható tárterület között, az adatbázis tárterülete, és száma megrendeléshez
kötött, viszont beleszámít a maximális tárterület nagyságába.

3.

A Tárhelybérleti megbízásban részletezett szolgáltatások a szerződés megkötésekor
rendelkezésre állnak.

4.

A tárhelyekhez cPanel hozzáférést biztosítunk.

5.

Amennyiben a többlet e-mail címek létrehozását a Süleweb Kft végzi, azért külön díjat
számít fel.

6.

Az adatbázis tárterület növelése a Süleweb Kft joga, és külön megrendelés, és díjazás
ellenében azt elvégzi.

7.

Ha a tárhelyet nem a Süleweb Kft-től bérlik, más szolgáltatónál lévő tárhely
paramétereinek pontos megadása, helyessége a domainigénylő felelőssége.

8.

Amennyiben a levelező szolgáltatást, a suleweb.hu levelezőszerverei biztosítják, és
tárhelyet nem nálunk bérel, abban az esetben tárhelybérleti díjat számlázunk ki, mely
megbízáskor megegyezik a mindenkori legkisebb tárterületü csomag díjával.

9.

A megrendelt csomag tárterület kapacitása nem léphető túl, túllépés esetén a lefoglalt
tárhelyméretnek megfelelő csomag díját - havi gyakoriságú díját, havonta stb. számlázzuk ki mindaddid, míg a túllépést a megbízó – vagy megrendelés alapján a
Süleweb Kft - meg nem szünteti.

10.

Nagyobb tárterületű csomagra váltás is lehetséges, külön megrendelés alapján.

11.A szolgáltatások díjai, a megkötött vonatkozó Tárhelybérleti megbízás érvénybelépését
követő hónap első napjától kezdődően kerülnek kiszámlázásra.

12.

A számlán szereplő díjak megállapítása mindig a következő, még nem rendezett
időszakra vonatkozik.A szolgáltatások mindig előre fizetendők.

13.

A Tárhelybérlési megbízásban rögzített szolgáltatások lemondása esetén, a díjak
újraszámolása a felhasznált bérleti idő alapján történik.

14.

A befizetett díj és a ténylegesen felhasznált bérleti idő alapján számított díj
különbözetét, ha az negatív, a vállalkozó visszatéríti. Pozítív összeg esetén a
különbözeti díjról számla kerül kiállításra.

15.

1000 Ft, vagy annál kisebb összeget a vállalkozó nem téríti vissza.

16.

A szolgáltatás megrendelésére irányuló kérelem elektronikus úton a
arajanlatkeres@suleweb.hu email címre küldött, a szolgáltatás azonosításához
szükséges adatokat tartalmazó emailben, vagy a +36 20 5491841 telefonszámon leadott
kérelem alapján lehet.

17.

A kérelem befogadása után a Süleweb Kft Ajánlatot küld a kérelmező által
megadott módon és címre.

18.

A továbbiakban az ÁSZF-ben meghatározottak alapján jár el.
Minden tárhelycsomag (Kezdőknek kivételével) tartalmazza az alábbiakat:

X Tárhely adminisztrációs
felület (kérésre)

X 3 féle webmail levelező
felület

X PhpMyAdmin felület
használata (kérésre)

X Korlátlan adatforgalom

X Tárhely egészéig bővíthető X PhpPgAdmin felület
email
használata (kérésre)

X 500+ portálmotor telepítő

X Vírusos és SPAM levelek
szűrése

X Tárhely egészéig bővíthető
MySQL

X Folyamatos verziófrissítés

X Időzített PHP futtatási
lehetőség

X MySQLi támogatás

X Túlterhelés elleni védelem

X Mod Rewrite a rövid URL X Látogatottsági statisztika
címekhez

X 1 Gbit sávszélesség

X Korlátlan al- és parkolt
domain lehetőség

X 99.5%-os rendelkezésre
állás

