ViBaStile Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
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Amely egyrészről a(z) – ………………………………………….. – mint megbízó (a továbbiakban:
Megbízó), másrészről a ViBaStile Kft. (székhely: 2112 Veresegyház, Kodály Z. u. 30.) mint megbízott (a
továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az alábbiak szerint jött létre:
Megbízó a jelen szerződés (a „Szerződés”) megkötésének és az abban rögzített éves átalánydíj
megfizetésének napjától (amely a 12, azaz tizenkettő hónapos első elszámolási időszak kezdete)
folyamatos, átalánydíjas elszámolási rendszerben kiegyenlítendő rendszeres verziókövetési (szoftvertermék
jogszabály szerinti aktualizálása), hibaelhárítási (szoftvertermék felbukkanó belső hibáinak javítása)
feladattal bízza meg Megbízottat a Megbízott által fejlesztett és Megbízó által saját telephelyén
(telephelyein) használt programok közül az alábbiakra (1.táblázat):
1.táblázat

Program neve
Cégjegyző Gold(XML) PROF.
e-FMH Standard
e-FMH Professional
CASH Dipol 501, 502, 503 lapok
EurOn Kimenő számla modul
EurOn Bejövő számla modul
EurOn Házipénztár
EurOn Banki kivonatok modul
EurOn Boríték címzés modul

Licenc
(db.)
-1-

Éves átalánydíj (Ft.):
Megbízott a következő
szoftvertermék(ek)re:

Gépek
(db.)
-1-

Licenc terjedelme
(max. beadvány licenc/év)
-

-28.000,- Ft + ÁFA feladatok

teljesítését

vállalja

a

Megbízónál

Elszámolási
időszak
(a szerződés
fennállása alatt
automatikusan
ismétlődő 12,
azaz tizenkettő
hónapos
időszak)

-évhasználatban

lévő

1. Megbízott vállalja, hogy az elszámolási időszak ideje alatt munkanapokon 8-17 óra között
információs, technikai tanácsadási, segítségnyújtási szolgáltatást biztosít Megbízó részére telefonon
vagy internet elérési lehetőséggel .
2. Megbízott vállalja, hogy az elszámolási időszak ideje alatt a szoftvertermék(ek) aktuális
jogszabályváltozásoknak megfelelő verzióját térítésmentesen elkészíti és azt Megbízó rendelkezésére
bocsátja. Az ingyenesség vonatkozik azokra a verziófrissítésekre is, melyeket Megbízó saját maga,
jogszabályi indokoltság nélkül, a termék(ek) tökéletesítése céljából készít.
3. Megbízó a szoftvertermék(ek)et az elszámolási időszak ideje alatt a Szerződésben rögzített
licenc(ek) szerinti számú számítógépen használhatja. A Szerződés megszűnése esetén köteles azokat
a számítógép(ek)ről eltávolítani, megsemmisíteni, kivéve, ha azok örökös végfelhasználói
licencjogával rendelkezik.
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4. Megbízott vállalja, hogy a szoftvertermék(ek) esetleges programhibáit az elszámolási időszak ideje
alatt ingyenesen kijavítja, kivéve, ha a meghibásodást, üzemzavart vírusfertőzés, áramszünet,
hardverhiba, szoftverütközés(egyéb szoftverrel való összeférhetetlenség), operációs rendszer
támogatási hiányossága, helytelen kezelés okozták.
5. Megbízott vállalja, hogy programhiba esetén (lásd előző pont) a hiba elhárítását 24 órán belül
megkezdi.
Egyéb rendelkezések:
6. Megbízott az átalánydíjas szolgáltatás ellenértékét, az Éves Átalánydíjat minden megkezdett
elszámolási időszak első hónapjának 5. napjáig számlázza ki Megbízó felé, melynek kiegyenlítése a
mindenkori számla szerint esedékes.
7. Az Éves Átalánydíj összege minden elszámolási időszak megkezdésekor, az értékmegőrzés
mértékének megfelelően kerülhet módosításra. Megbízó jogosult a Szerződés jogkövetkezményektől
mentes azonnali felmondására, amennyiben Megbízott az Éves Átalánydíjon áremelést hajt végre.
8. Az elszámolási időszak érvényessége alatt, Megbízott email útján, hírlevelekben tájékoztatja
Megbízót az újdonságokról, fejlesztésekről, frissítési lehetőségekről. A szoftvertermék(ek) frissítése
jellemzően az interneten keresztül történik. A frissítőanyag letöltését, telepítését Megbízó végzi.
9. Megbízott szoftvertermékeinek alapképernyőjén beépített információs felületet működtethet, melyek
az interneten keresztül időszakosan aktualizált, a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató anyagokat,
valamint egyéb, hirdetési anyagokat is megjeleníthetnek. Megbízónak tudomása van arról, hogy a
szoftverek időszakosan az internetre csatlakozva, megkísérlik az aktuális frissítések letöltését.
10. Megbízó, ellenkező irányú akaratát írásban közölheti.
11. A Szerződés csak írásban és közös megegyezéssel módosítható.
12. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés az aláírástól hatályos és határozatlan ideig
tart.
13. A Szerződés felmondását a Felek a felmondást megelőző 30 napon belül kötelesek egymással írásban
közölni.
Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és az egyéb idevonatkozó hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók!
Szerződő Felek a jelen Szerződést, annak elolvasása után, mint akaratukkal minden tekintetben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírják.
Kelt: 2012. május 23.

____________________________
Megbízott
ViBaStile Kft.

2. oldal

____________________________
Megbízó

