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7. SZ. MELLÉKLET 
STRETTO SOFTPHONE SZOLGÁLTATÁS  

 
Előfizető nyilatkozik, hogy Stretto softphone szolgáltatást kíván igénybe venni. 
 
Felek megállapodnak, hogy: 
 
 az Előfizető a Szolgáltatást határozott időtartamra veszi igénybe 
 
 az Előfizető a Szolgáltatást határozatlan időre veszi igénybe, a Listaárakban1 

megjelölt egyszeri beállítási díj megfizetése mellett. 
 

A szolgáltatás tartalma: 
- A szerződésben megadott darabszámú és típusú softphone licensz 
- Az előfizetés időszaka alatt mindig a legfrissebb szoftververzió biztosítása 
- Műszaki támogatásnyújtás 

 
Szolgáltatáshoz rendelhető kliens típusok: 

- Mobil – 1 mobil eszközre telepíthető (iOS vagy Android) 
- Tablet – 1 tablet eszközre telepíthető (iOS vagy Android) 
- Desktop – 1 asztali számítógépre telepíthető (Windows vagy Mac) 
- Bundle – 4 tetszőleges eszközre telepíthető (mobil, tablet és desktop) 

 
Szolgáltatás díjai: 

Egyszeri beállítás kedvezményes díja minden kliens típusra határozott időszakra kötött 
szerződés esetében: 0 Ft / előfizetés 
 

Szolgáltatás megnevezése - típusa Havidíj 
Stretto softphone - Mobil 800 Ft/előfizetés 
Stretto softphone - Tablet 800 Ft/előfizetés 

Stretto softphone - Desktop 1.000 Ft/előfizetés 
Stretto softphone - Bundle 1.300 Ft/előfizetés 

 
Előfizető a Stretto softphone szolgáltatást az alábbiak szerint veszi igénybe:  

Típus Mennyiség Havidíj 
Egyszeri 

beállítási díj 
Stretto softphone - Mobil XXX db 800 Ft/hó/előfizetés 0 Ft 
Stretto softphone - Tablet XXX db 800 Ft/hó/előfizetés 0 Ft 

Stretto softphone - Desktop XXX db 1.000 Ft/hó/előfizetés 0 Ft 
Stretto softphone - Bundle XXX db 1.300 Ft/hó/előfizetés 0 Ft 

Összesen: XXX db XXX Ft/hó 0 Ft 
 

Előfizető tudomásul veszi, hogy a Stretto softphone szolgáltatást Szolgáltató közvetített 
szolgáltatásként nyújtja, melyet harmadik féltől (technológiai beszállító: CounterPath) vesz 
igénybe. Ezért a szolgáltatás műszaki támogatása nem terjed ki azon hibák illetve 
inkompatibilitások ÁSZF szerinti kezelésére, melyek a harmadik fél hatáskörébe tartoznak. 
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Ezen hibák, illetve problémák esetében Szolgáltató felelőssége a hibabejelentési folyamat 
ÁSZF szerinti feltételeknek megfelelő kezelésére, illetve a hibajegy továbbításra korlátozódik 
és az ezt követő folyamatban a harmadik fél hibakezelési tevékenysége alapján jár el az 
Előfizető felé.  
 
A Stretto softphone szolgáltatás igénybevételével Előfizető kifejezetten lemond jelen 
szolgáltatásra vonatkozó, a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek 6.2-es 
pontjában meghatározott  bármely követeléséről, mely a harmadik fél hatókörében 
bekövetkezett problémákra vezethető vissza. A Szolgáltató saját hatáskörében felmerülő 
problémák elhárítása során ÁSZF szerinti eljárást és felelősséget vállal. 
 
A Szolgáltató az ÁSZF 9.1. pontja értelmében tájékoztatja Előfizetőt a szerződéskötéskor 
érvényben lévő aktuális tételekről, melyekből a hűségidőhöz kapcsolódó kedvezményt 
biztosította: 
 
1Listaárak az Előfizetői Szerződés megkötésének időpontjában: 
 

Szolgáltatás megnevezése - típusa Egyszeri beállítás díja 
Stretto softphone - Mobil 10.000 Ft/előfizetés 
Stretto softphone - Tablet 10.000 Ft/előfizetés 

Stretto softphone - Desktop 15.000 Ft/előfizetés 
Stretto softphone - Bundle 20.000 Ft/előfizetés 

 
A listaáras egyszeri beállítás díja a hűségidős szerződés lejártát (határozatlanná válását) 
követően esedékessé válik. Amennyiben Előfizető a szolgáltatás igénybe vételére további 
hűségidőt vállal, az egyszeri díj nem kerül felszámításra. 
 

A feltüntetett díjak az ÁFA (27%) összegét nem tartalmazzák. 
Egyéb esetekben az Általános Opennetworks Díjszabás érvényes. 

 
Az ajánlatot elfogadom. Az elfogadott ajánlat alapján a 

szerződés létrejött. 
 

Kelt: ................, .........................    Kelt: Budapest, ............................ 

(Előfizető tölti ki)     (Szolgáltató tölti ki) 

Határozott időszak lejárta: ............................................... 

(Szolgáltató tölti ki) 

  ....................................................   .....................................................  
 Előfizető Szolgáltató 
 P.H. P.H. 


