Szerződés kód: 1i-1é
Szolgáltatási Szerződés

Mely létrejött
Egyrészről, mint Szolgáltató részéről:

Másrészről, mint Igénybevevő részéről: (Számlázási cím)

Név: Welox Betéti Társaság
Cím: 3524-Miskolc, Jósika u. 16. II/4.
Cg.: 05-06-016099
Bankszámla száma: 12096705-00121458-00100002
Kapcsolattartó képviselő: Németh Gábor
Telefon: 06 70 617 64 53
E-mail: nemeth.gabor@welox.hu

Név:
Cím:
OM:
Kapcsolattartó:
Telefon: 06/
E-mail:

A Szerződés tárgya, a Szolgáltatás leírása:
1.

Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett www.iskolatkeresek.hu portálon lehetőséget (tárhelyet) biztosít Igénybevevő
számára, hogy a portálon történő regisztráció után információkat helyezhet el önmagáról, azaz az oktatási intézményről. Ez tekintendő
magának a Szolgáltatásnak, mely kiegészül a 4. pontban foglaltakkal. A tartalom tárhelyre való feltöltése és karbantartása az
Igénybevevő feladata és felelősége. A feltöltött tartalom kapcsán Szolgáltatót semmilyen felelőség nem terheli.

2.

Igénybevevő kijelenti, hogy a Szolgáltató által kínált 1. pontbeli lehetőséggel élni kíván, a szolgáltatás (portál) jellemzőit
megismerte az interneten, s azt elfogdja.

3.

Felek megegyeznek, hogy az alábbiak szerint járnak el:
a.

Igénybevevő regisztrál az interneten a www.iskolatkeresek.hu oldalon.

b.

Szolgáltató – szükség esetén - adategyeztetés céljából telefonon vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot
Igénybevevővel, illetve kettő példányban postázza számára jelen szerződést (aláírva, lebélyegezve) az átutalásos számlával együtt.
A szolgáltatás díja évenként: 24.000,- Ft + áfa regisztrált intézményenként, harminc naptári napos fizetési határidővel. (Késedelmes
fizetés esetén a kamat mértéke: mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, valamint 1000,- Ft + áfa adminisztrációs díj kerül
felszámításra)
A vállalt hűségidő: 1 év; Jelen szerződés alapján az alábbi intézmény regisztrálhat:
OM
Intézménynév
Isz.
Település
Közterület, házszám
Telefon
1
A hűségidő alatt a következő ütemben és összeggel kerülnek a számlák kiállításra:
1. 2009. ....... hó ....... napon: 24.000,- + áfa

4.

c.

Igénybevevő átutalja a számla összegét Szolgáltatónak, illetve visszaküldi a szerződés egy aláírt és lebélyegzett példányát
Szolgáltató részére postán: Welox Bt., 3524-Miskolc, Jósika u. 16. II/4.

d.

Szolgáltató aktiválja a regisztrációt, azaz elérhetővé/láthatóvá teszi a honlapra látogatók számára az Igénybevevő által feltöltött,
publikálni kívánt adatokat. Szolgáltató biztosítja, hogy az adatok a regisztrációtól számított 1 x 365 napon át elérhetőek legyenek. Ezt
követően a szolgáltatás időről időre automatikusan meghosszabításra kerül a választott hűségidő ciklusával (1 év). A meghosszabbítás
utáni éves díj mértéke a mindenkori árlista szerint kerül számlázásra, azzal a megkötéssel, hogy a soron következő hűségciklus éves
díja maximum 7%-kal lehet magasabb az azt megelőző hűségciklus éves díjánál. Amennyiben Igénybevevő nem kívánja újabb
hűségciklussal (1 évvel) meghosszabítani a szerződést, akkor postán ajánlott levélben mondhatja fel a lejárat napját megelöző 30
naptári nap bármelyikén.

e.

A Szolgáltatáshoz automatikusan tartozik 24 órás ügyfélszolgálati támogatás, mely elérhető az alábbiak szerint:
- Az év minden napján 00-24-óráig e-mailben: info@iskolatkeresek.hu
- Minden iskolai tanítási napon 9:00-16:00-ig telefonon saját kijelölt kapcsolattartójától kérhet segítséget.
Szolgáltató felhívja Igénybevevő figyelmét, hogy a www.iskolatkeresek.hu portált továbbfejleszthetik, azaz arculata változhat, újabb
elemekkel bővülhet a felhasználók, így az Igénybevevő kívánságainak megfelelően is, valamint az oldalon – a kedvezményes
fentarthatóság érdekében – erkölcsi normákba nem ütköző hírdetések jelenhetnek meg.

Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá a szerződést:
Kelt, .......................... ....... ......... 2009. ....... hó ....... nap

Szolgáltató

Igénybevevő

