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7700 Mohács, Garai u. 33
telefon:+36.30.2884938
adószám:76534568-1-22
info@t-hosting.hu www.t-hosting.hu

WEBSZOLGÁLTATÁS MEGRENDELŐ LAP
Megrendelő teljes neve\cégnév: ...................................................................
Képviselő név(cég esetén): ...................................................................
Állandó lakcíme\székhely:....................................................................
Értesítési címe(ha eltér):....................................................................
E-mail címe:.....................................................................
Telefonszáma\fax:...................................................................
Adószám\ szem.ig.sz.:.......................................................................

Megrendelem a következő webszolgáltatásokat:( A kívánt szolgáltatás(ok) nevét kérjük aláhúzni)
1.Tárterület csomag kiválasztása:
Small

[akciós csomag ára: 7990 Ft / év csak egyösszegű fizetés lehetséges]

Basic

[ára: 1299 Ft /hó egyösszegű fizetés esetén 14289 Ft/év ]

Basic+

[ára: 2499 Ft /hó egyösszegű fizetés esetén 27489 Ft / év ]

Comfort

[ára: 4999 Ft /hó egyösszegű fizetés esetén 54989 Ft / év ]

Comfort+

[ára: 6299 Ft /hó egyösszegű fizetés esetén 69289 Ft / év ]

Csak tárhelyhez rendelhető:
Shell

[ára: 3199 Ft /hó egyösszegű fizetés esetén 35189 Ft /év ]

Shell+

[ára: 7499 Ft /hó egyösszegű fizetés esetén 82489 Ft /év ]

2.A fizetési gyakorisága:

3.Szerződés időtartama:

havonta ( Basic esetén nem válaszható )
negyed év
fél év
egy év ( Small esetén csak ez válaszható)
1év

2év

Határozatlan

4.Fizetési mód jelenleg csak banki átutalás
Kelt: ……………………………………………….. 2007 ……………………………. hó ………… nap
……………………………………... …
Megrendelő olvasható aláírása

……………………………………
Cégszerű aláírás és pecsét

T-hosting
Sipos Krisztián

7700 Mohács, Garai u. 33
telefon:+36.30.2884938
adószám:76534568-1-22
info@t-hosting.hu www.t-hosting.hu

Alábbiakban felsorolt pontok csak adatszolgáltatás célját szolgálják, szerződés megkötése illetve tárterület
díjának kifizetésekor azonnali használatba vehetőség miatt van rá szükség, kinyomtatni, faxolni, scannelni
nem szükséges, az itt látható formához sem ragaszkodunk,lényeg hogy átlátható formába érkezzen meg az
info@t-hosting.hu emailcímre.
1.Használni kívánt adatbázis szerver program:(szerződés időtartama alatt igény szerint módosítható)
MySQL
PostgreSQL
Mindkettő
Egyiksem
2.A csomagok tartalmazzák, de csak igény esetén aktiváljuk:(szerződés időtartama alatt módosítható)
Https
Cgi
3.Kívánt felhasználói azonosító(k): ( hozzá tartozó generált jelszavakat aktiváláskor adjuk át,
egy azonosító is megadható)
Ftp:
Sql:
Shell(amennyiben megrendelte):
4.Kívánt e-mail címek: ( érvényes domain bejegyzés után élnek, egy domain használat esetén csak egyszer
szükséges odaírni, amennyiben ennél többet kíván megadni hasonló módon folytassa a sort)
Jelszavaknál ajánlatos minimum 6 karakter, betűk számok keveréke. Az mail címekhez a felhasználónév
maga a teljes e-mail cím. Kvóta rendszer nem kötelező csak ajánlott (ezzel megakadályozható adott
esetbe egy közös tárhelyet használó több e-mail cím egyikére nagyméretű levél érkezése, ami elfoglalja az
összes helyet, és egy fontos e-mailt utasít el a mailszerver tárhely hiánya miatt.
E-mail címek
pelda@pelda.hu

Kvóta
5MB

Jelszó
pelda123

5.Domain bejegyzés idejére kíván e kanonikus nevet (cname) igénybe venni:(sajatdomain.t-hosting.hu vagy
sajatdomain.mypc.hu)
igen
nem

