
Egyedi szolgáltatási szerződés
eVIR előfizetés

amely létrejött egyrészről

Cégnév vagy név:

Székhely vagy lakcím:

E-mail cím:

Telefon:

Cég esetén:

Cégjegyzék száma:

Adószáma:

Képviseli:

Magánszemély esetén:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Személyazonosító okmány száma:  

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a

Cégnév: BC.HU Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzék száma: 01-09-982675
Adószáma: 23882991-2-42
Székhelye: 1155 Budapest, Wysocki u. 3.
Postacíme: 1155 Budapest, Wysocki u. 3.
Telefonszám: +36-20-220-4000
Képviseli: Tevesz Tamás, ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen a Felek vagy Szerződő Felek) között. 

 1 A szerződés tárgya 
Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  Megrendelő  részére  a  Vállalkozó  a  jelen  szerződés  további
pontjaiban  meghatározott  szolgáltatásokat  nyújtja  az  ott  meghatározott  díjak  ellenében,  vagy  ennek
hiányában a Vállalkozó aktuális árlistája szerint.  A szerződés célja a Vállalkozó saját fejlesztésű eVIR
szoftverre való előfizetés.

 2 Általános feltételek
A szolgáltatások általános leírását, feltételeit, a Megrendelő és a Vállalkozó jogait és kötelezettségeit a
Vállalkozó  weboldalán  található  ÁSZF  tartalmazza.  Megrendelő  jelen  szerződés aláírásával  igazolja,
hogy az abban foglaltakat megismerte, megértette, elfogadja. A mindenkori aktuális verzió megtekinthető
a http://bc.hu/aszf címen.

 3 A szolgáltatás ideje
A szolgáltatás nyújtásának kezdő dátuma: 

A szerződés futamideje:

Hűségidőszak:

Vállalkozó a Megrendelő számára ingyenes, egyedi teszt rendszert biztosít életszerű ideig, de maximum
6 hónapig történő kipróbálás céljából. Ez a teszt rendszer más felhasználó számára nem férhető hozzá,
teljesen egyedi telepítés. A teszt rendszerben történő kipróbálás kötelezettségektől és díjaktól mentes,
azaz a Megrendelő bármikor elállhat a használattól, ezért a Vállalkozó semmilyen díjat nem számlázhat
fel. A teszt rendszer egyetlen korlátozása, hogy nem lehet belőle a hatályos jogszabályoknak megfelelő
bizonylatot  készíteni,  mert  szerepel rajta a tesztre utaló szöveg.  Teszt rendszer nélküli,  azonnali  éles
rendszerrel történő indulás esetén az első szolgáltatási hónap nem kerül számlázásra.  
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 4 Szolgáltatások

A szoftver telepítés helye:

eVIR verzió:

Több telephelyes verzió:

Egyéb adatok, információk:

Bizonylat fejléc adatok:

A rendszer elérhetősége:

Admin jogú felhasználó:  (lehetőleg ékezet nélküli betűk, megváltoztatható)

Jelszava:  (lehetőleg betűk-számok vegyesen, változtatható)

Az admin  jogú felhasználó  adatai  a bejelentkezést  követően megváltoztathatóak szabadon.  Ha nem
került kitöltésre, vagy nem felelnek meg az adatok, akkor Vállalkozó határozza meg. A Bizonylat fejléc
adatok szerepelnek pl. a számla szállító adatainál,  csak a Vállalkozó tudja módosítani. Csak a cégnév,
cím és adószám megadása kötelező, a többi adat csak opcionális.

 5 Díjak
A szolgáltatások listaárai a http://bc.hu weboldalon megtalálhatóak.

A szolgáltatás egyszeri díja (pl. egyedi fejlesztés, helyszíni oktatás, stb.):        

A szolgáltatás naptári hónaponkénti díja:      

Fizetési ütemezés: 

Fizetési ütemezés szerinti fizetendő rendszeres díj:        
A  díj  egy  naptári  évre  történő  előre  megfizetése  esetén  csak  10 havi  díj  fizetendő a  12  hónapnyi
szolgáltatásért.  A nettó 1000 Ft-ot meg nem haladó havidíj esetében csak éves díjfizetés választható. A
fenti összegek nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. A szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges adatokat e-
mailben juttatja el a Vállalkozó a Megrendelő fent megadott e-mail címre. 

Jelen szerződés és esetleges mellékletének aláírásával a Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés feltételeit
megismerte,  a  http://bc.hu/aszf címen  elérhető  általános  szerződési  feltételeket  elolvasta,  az  abban
foglaltakat tudomásul vette és elfogadta.
Vállalkozó jelen dokumentum befogadásával igazolja, hogy a megrendelt szolgáltatásokat a szerződésben
és az ÁSZF-ben szereplő feltételekkel nyújtja.

Kelt: 

BC.HU Kft.

Megrendelő Vállalkozó
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