
Symbol Comm Center® 

 

 

st_symbolcomm_reg.2011.06.20 

Regisztrációs űrlap 

A vállalkozás törvényes képviselőjeként, jelen regisztrációs űrlap aláírásával nyilatkozom, hogy a megadott 

adatokkal végfelhasználóként csatlakozni kívánok a Symbol Comm Center® kommunikációs 

szolgáltatáshoz. 

Cég 
Neve  

Székhelye  

Adószáma  

Kapcsolattartó neve  

Kapcsolattartó telefonszáma  

A cégadatok minden mezőjének kitöltése kötelező. 

[  ]* Igénybe veszem az E-mail szolgáltatást az alábbi beállításokkal 

Feladó e-mail cím / domain  

Igényelt e-mail kredit [x] Kezdő-csomag: 100 e-mail** 

5000 db (0,5 Ft+ÁFA/db) ( ) 

10000 db (0,45 Ft+ÁFA/db) ( ) 

20000 db (0,42 Ft+ÁFA/db) ( ) 

* Jelölje be, ha az e-mail szolgáltatást igénybe kívánja venni. Az igényelhető kreditek közül egyet választhat. 

** Kezdő-csomag kizárólagos célja, hogy a szolgáltatás a kreditek feltöltésének ideje alatt is elérhető legyen. 

[  ]* Igénybe veszem az SMS szolgáltatást az alábbi beállításokkal 

Feladó sms név  

Igényelt sms kredit [x] Kezdő-csomag: 20 SMS** 

500 db (19 Ft+ÁFA/db) ( ) 

1500 db (18 Ft+ÁFA/db) ( ) 

5000 db (17 Ft+ÁFA/db) ( ) 

* Jelölje be, ha az SMS szolgáltatást igénybe kívánja venni. Az igényelhető kreditek közül egyet választhat. 

** Kezdő-csomag kizárólagos célja, hogy a szolgáltatás a kreditek feltöltésének ideje alatt is elérhető legyen. 

Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt domain név az én tulajdonom vagy annak használati joga hitelt 

érdemlően engem illet és ezt dokumentumokkal alá tudom támasztani. Nyilatkozom továbbá, hogy a fent 

megjelölt SMS és e-mail feladó/azonosító használatára jogosult vagyok, azzal harmadik fél személyiségi és 

egyéb jogait nem sértem. 

A fenti adatok valóságtartalmát büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom. 

Kijelentem, hogy az aláírás időpontjában érvényes "Üzletszabályzat és használati feltételek"-et elolvastam, 

annak tartalmát illetve rendelkezéseit megértettem és azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 

Tudomásul veszem, hogy jelen regisztrációs igény nem jelent kötelezettséget a Symbol Tech Kft. részére, azt 

írásban, indoklás nélkül visszautasítani jogosult. 

Dátum Cégszerű aláírás  

………………………..………………….. 
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Üzletszabályzat és használati feltételek 

1. A Symbol Comm Center ® szolgáltatást (továbbiakban SCC) a Symbol Tech Kft. (székhely: 1139 Budapest, Petneházy utca 

38-42; adószám: 13581280-2-41; továbbiakban Szolgáltató) nyújtja az általa üzemeltetett számítógépes rendszeren. A 

Symbol Comm Center szolgáltatáshoz való hozzáférés csak a Symbol Ügyvitel rendszeren keresztül vehető igénybe. 

2. Az SCC használatának feltétele a regisztrációs űrlap kitöltése, annak befogadása a Szolgáltató által és pozitív elbírálás a 

feltűntetett adatok használati jogosultságának vonatkozásában. Vitás esetekben vagy az adatokban bekövetkezett bármilyen 

változás esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatást előzetes bejelentés nélkül felfüggeszteni. Ezzel kapcsolatban Ügyfél a 

későbbiekben kifogással, kártérítési igénnyel nem élhet. 

3. Az SCC használatba vételének feltétele az e-mail / sms kreditek előzetes feltöltése. A kreditek feltöltése csak díjbekérő útján, 

előre utalással lehetséges. Az átutalt összeg jóváírására a Szolgáltató részére 2 munkanap áll rendelkezésre. Késedelmes 

jóváírásból eredő károkért Szolgáltató nem felel. 

4. SCC üzenetek kiküldése csak akkor lehetséges, ha Ügyfél kredit-egyenlege fedezi a függőben lévő összes üzenet kiküldését. 

Függőben lévő üzenetek részkiküldésére nincs lehetőség. 

5. SCC üzenetek feltöltése csak érvényes (üzenetek Symbol Ügyvitel rendszerből történő feladásának időpontjában 

termékkövetés szolgáltatást tartalmazó, nem lejárt) termékkulcs megléte esetén lehetséges. A szerveren már kiküldésre váró 

üzenetek feldolgozását a termékkulcs nem befolyásolja. 

6. Feladásra elküldött üzenetek visszahívására nem lehetséges. A terheléselosztást végző módszer befolyásolására nincs mód, a 

kiküldést végző szerver kiválasztása minden esetben a terheléselosztó szerver feladata. Az üzenetek kiküldése az aktuális 

szerver és hálózati sávszélesség terheltségének függvénye. Szolgáltató garanciát csak az üzenetek kiküldésére vállal, azokra 

időbeli garanciát nem vállal, de lehetősége szerint törekszik az üzenetek ésszerű határidőn belüli kiküldésére. 

7. A rendszer minden nap, napi 24 órában az Ügyfél rendelkezésére áll. Rendelkezésre állási szintje 99%. (Évente 87 óra 36 perc 

leállás engedélyezett, a nem feladható vagy nem kiküldött e-mail és SMS üzenetek költsége nem kerül levonásra) 

8. SCC-vel kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatokat Szolgáltató végzi, munkanapokon, a weboldalán feltüntetett ügyfélszolgálati 

időben. 

9. Az SCC-t üzemeltető számítógépes infrastruktúra biztonságáért Szolgáltató felel, az ott tárolt adatokat harmadik fél részére 

még hibafelderítés vagy karbantartás céljából sem jogosult átadni. Tárolt adatok: 

a. SCC által kiküldendő tömeges üzenetek minden adata a szerveren kerül tárolásra. Az üzenet megszemélyesítését a 

Symbol Ügyvitel rendszer végzi, SCC a küldés ideje alatt sem kezel vagy tárol vevő adatokat. 

b. Szolgáltató nem kötelezhető az üzenetek kiadására vagy betekintésre. 

c. Nem tömegesen kiküldött üzenetek esetén – elszámolási célból – csak a feladó, a címzett, az üzenet dátuma kerül 

tárolásra. Az üzenet tartalmi adatai nem kerülnek tárolásra. 

10. A Szolgáltató nem vonható felelősségre, a Szolgáltatótól kártérítés nem követelhető az igénybe vett szolgáltatásban felmerült 

hiba vagy hiányosság miatt közvetve vagy közvetetten keletkező, felmerülő anyagi vagy egyéb károkra, elmaradt bevételre 

vonatkozóan. 

11. Jelen dokumentum aláírásával elfogadom, hogy az "Üzletszabályzat és használati feltételek"-et Szolgáltató bármikor 

bejelentés nélkül megváltoztathatja, egyben a változásokat és az új szabályzatot kizárólag honlapján köteles közzétenni. Ezen 

változások a közzététel napjától lépnek hatályba. 

 Cégszerű aláírás 

………………………..………………….. 

 


