
  
Kiegészítő szerződés
StartAdmin szolgáltatáshoz, Budapest Bank WebStart, Mikro E-csomag, E-bónusz vagy E-paragrafus 
számlacsomaggal rendelkező ügyfelei részére

Jelen szerződés a StartAdmin szolgáltatás Általános Előfizetői Szerződési Feltételek kiegészítő szerződése.

A Budapest Bank csomagot kizárólag a Budapest Banknál pénzforgalmi bankszámlával és hozzá 
kapcsolódó WebStart, Mikro E-csomag, E-bónusz vagy E-paragrafus számlavezetési csomaggal rendelkező 
mikro vállalkozások igényelhetik.

Budapest Bank csomag szolgáltatásainak köréről:

1.Előfizető legalább tíz előre elkészített sablonból kiválaszthatja elkészülő StartAdmin weboldala arculatát.

2.Amennyiben az Előfizető nem rendelkezik domain névvel, Szolgáltató vállalja a domain regisztrációját és 
fenntartását a Szolgáltatás időtartamára.

3. Jelen szolgáltatás magában foglalja a StartAdmin program szöveges moduljának használatát, 7 szöveges 
oldalra az alábbi megnevezésekkel:
        - Kezdőlap
        - Cégismertető
        - Szolgáltatások
        - Hírek/Akciók
        - Árlista
        - Linkek
        - Kapcsolat

4.Előfizetőnek lehetősége van egy, a szolgáltató által megadott webcímen belépve adminisztrálni 
weboldalát.
Azon előfizetők esetén, akik valamilyen okból nem tudják feltölteni StartAdmin weboldalukra a kívánt 
tartalmat, Szolgáltató vállalja a tartalomfeltöltést. Szolgáltató a feltöltés elvégzését csak akkor köteles 
elvégezni, ha a feltöltendő tartalmat Előfizető a megfelelő formátumban (5. pont) adja át Szolgáltató részére.

5. Szöveges tartalomnál a megfelelő formátum Word .doc, .txt, vagy RTF formátumban, legfeljebb 5000 azaz 
ötezer karakter hosszúságú szöveget jelent. A dokumentumnak tartalmaznia kell a szövegben esetlegesen 
elhelyezett képeket, ám a képeket Előfizető köteles JPEG, PNG, vagy GIF formátumban külön fájlokban is 
átadni Szolgáltató részére.
Képtartalomnál a megfelelő formátum JPEG, PNG, vagy GIFF fájlformátum lehet. Képek esetén Szolgáltató 
vállalja, hogy elvégzi a szükséges átméretezési, elforgatási műveleteket a képeken. Előfizető oldalanként 
maximum 5 kép feltöltését kérheti.
Csatolt dokumentumok esetén Előfizető oldalanként maximum 5 csatolható dokumentum feltöltését kérheti.
Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét arra a körülményre, hogy a tartalom átadásának kötelezettsége 
minden esetben Előfizetőt terheli és annak határideje a szolgáltatás megkezdésére való tekintettel halasztó 
hatállyal bír.

Szolgáltató 4. és 5. pontban tárgyalt feltöltési kötelezettsége a kezdeti tartalommal való feltöltésen kívül évi 3 
alkalomra szól. Egy feltöltési alkalommal Előfizető köteles egy csomagban átadni a feltölteni kívánt tartalmat. 
Minden átadott tartalmi csomag külön feltöltési igénynek tekintendő.

6.Szolgáltató vállalja, hogy Előfizető részére elvégzi a Google analytics rendszerébe való regisztrációt. Ez 
alól Szolgáltató abban az esetben mentesül, ha a Google Inc. nevezett szolgáltatása megszűnik, vagy az 
adott időszakban nem elérhető, illetve ha bármely a szolgáltatással kapcsolatos vis major helyzet áll elő. 
Amennyiben lehetetlenné válik a Google analytics rendszerbe történő regisztráció, úgy Szolgáltató vállalja, 
hogy helyettesítő szolgáltatást keres Előfizető weboldalának látogatottsági statisztikájára.

7.Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben sikeres a Google analytics rendszerbe történő regisztráció, beépíti 
Előfizető oldalába a mérőkódot.



Szolgáltatás időtartamáról

1.A Szerződés megkötésére abban az esetben kerülhet sor, ha a Budapest Bank visszaigazolja Előfizető 
Budapest Bank csomagra való jogosultságát.

2.Amennyiben a Szerződés életbelépésének nincs adminisztratív akadálya, vagy egyéb az Előfizető által 
késedelmesen teljesített adatszolgáltatása, a Megrendelőlap aláírását követően legfeljebb 20 napon belül a 
Szolgáltató „élesíti a weblapot”, azaz megkezdi a szolgáltatást.

3.Előfizető elfogadja, hogy a számlázási időszak kezdete a szolgáltatás megkezdésének napjától érvényes. 
A szolgáltatás megkezdéséről Szolgáltató írásban értesíti Előfizetőt.

4. A Budapest Bank csomag magában foglal egy év (az oldal élesítésétől számított 365 nap) kedvezményes 
időszakot, amely idő alatt Előfizetőt nem terhel fizetési kötelezettség. 

5.Minden Budapest Bank csomag Előfizető az első szolgáltatási évben ingyenesen veheti igénybe 
szolgáltatásunkat, amelynek feltétele a Budapest Banknál kötött WebStart, Mikro E-csomag, vagy E-
paragrafus Számlavezetési csomag, valamint pénzforgalmi bankszámla megléte. A Számlacsomagvezetési 
csomagok részletes feltételeit a Budapest Bank vonatkozó hirdetményei tartalmazzák.

6.Amennyiben Előfizető a kedvezményes időszakot követően nem kívánja tovább igénybevenni a 
szolgáltatást, úgy azt köteles a kedvezményes időszak lejárta előtt 30 nappal írásban jelezni. Amennyiben 
Előfizető elmulasztja az ÁESZF-ben meghatározott módon felmondani a szolgáltatást, úgy a Budapest Bank 
csomagra szóló jelen kiegészítő szerződés határozatlan idejű StartAdmin Mozaik csomag szerződésként él 
tovább Szolgáltató által meghatározott és a StartAdmin szolgáltatásra érvényes hatályos ÁESZF-ben 
olvasható feltételekkel, a szogláltató árlistájában meghatározott havidíj ellenében. Jelen szerződés 
megkötésekor a StartAdmin Mozaik csomag havi díja 1600 Froint + ÁFA / hó.


