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EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS  
Egyéni előfizetők számára (a továbbiakban: Szerződés) 

Jelen dokumentum a Szolgáltató ajánlatának az Előfizető általi elfogadásával létrejött előfizetői szerződés írásba foglalása. 

1. SZEMÉLYES ADATOK 

Előfizető neve (a továbbiakban: Előfizető): 

Lakóhelye/Tartózkodási helye: 

Előfizetői hozzáférési pont helye: 

Az előfizetői hozzáférési pontot magába foglaló ingatlan használati jogcíme:  tulajdonos      bérlő     hozzátartozó  

Előfizető számlázási címe: 

Egyéni elfőzető születési neve: 

Anyja születési neve: 

Előfizető születési helye, ideje: 
 

Korlátozottan cselekvőképes Előfizető esetén törvényes képviselőjének adatai: 

Neve: Születési neve: 

Lakóhelye/Tartózkodási helye: Anyja születési neve: 

Számlázási cím: Születési helye és ideje: 
 

Az Előfizető kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségei2: 

E-mail cím3: Mobiltelefonszám3: 

Telefonszám: Kapcsolattartó neve1: 

Eszköz kiszállítási cím3: 
1 Nem kötelező adat. 2 Egy adat megadása kötelező. 3 Eszköz, Internet és vírusvédelmi szolgáltatás megrendelése esetén kötelező megadni. 
2. SZOLGÁLTATÓ ADATAI (a továbbiakban: Szolgáltató) 
Szolgáltató neve: InviTechnocom Kft. Hibabejelentő és Központi ügyfélszolgálat telefonszáma: 15-888 / 06 80 880 505 

Székhelye: 2040 Budaörs, Edison u. 4. Hibabejelentő és Központi ügyfélszolgálat fax száma: 15-805 / 06 84 505 805 

Postacíme: 8600 Siófok, Sió u. 74. 
Hibabejelentő és Ügyfélszolgálat internetes elérhetősége: 
itc_ugyfelszolgalat@invitel.co.hu 

Cégjegyzékszáma: 13-09-119848 Internetes honlap elérhetősége: www.inviteltechnocom.hu  
 

Ügyintéző: Szerződés száma: 
 

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS 
A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások igénybevételére a Szolgáltató által nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 
vonatkoznak. Felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy a Szolgáltató lehetővé tette az Előfizető számára, hogy a szerződéskötést megelőzően 
megismerje az ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF rendelkezéseit az Előfizető a jelen előfizetői szerződés elfogadásával tudomásul veszi. 
A jelen Egyedi előfizetői szerződés elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei és a szerződés-kiegészítések. A megrendelt szolgáltatásokra vonatkozó 
feltételeket az ÁSZF, az Egyedi előfizetői szerződés, a mellékletek és a szerződés-kiegészítések tartalmazzák. 

3.1. Az Előfizető által kért alapszolgáltatások: 

A Szolgáltatás rövid leírása (További feltételek: ÁSZF): A csomag tartalma: 

 Helyhez kötött vezetékes telefonszolgáltatás - 

 Helyhez kötött szélessávú internet szolgáltatás  1M  4M  8M Egyéb:  
Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy internet böngésző futtatására alkalmas eszközzel, amely rendelkezik szabad és működő 10/100/1000Base-T(x) (UTP Ethernet, RJ45) csatlakozóval.  

Internet szolgáltatás esetében kitöltendő adatok: Az internet hozzáférésen történő bejelentkezéshez 
(Ha az adott azonosító foglalt, vagy nem felel meg a biztonsági előírásoknak, egyeztetés után új azonosító kerül kijelölésre) 

Felhasználónév (max. 12 karakter) Jelszó (min. 6, max. 10 karakter) Web tárterület (50MB)* 
http://invitelweb.hu/felhasználónév) 

  
A felhasználónév és a jelszó megegyezik az 

internet bejelentkezéshez használtakkal 
 

Igényelt e-mail (xxx@invitech.hu) max. 18 
karakter) 

Felhasználónév (max. 12 karakter) Jelszó (min. 6, max. 10 karakter) 

@   

 

3.2. Az Előfizető által megrendelt szolgáltatásokat tartalmazó díjcsomag megnevezése:  
 

……………………….……………………………………………………………. 
 
 

3.3. Az egyes szolgáltatásokra jellemző szolgáltatásminőségi mutatókat és célértékeket az ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza. 

3.4. A Szolgáltatás megkezdésének határideje: A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását a Szerződés megkötésének időpontjától számított 15 napon belül 

elkezdi, amennyiben ennek nincs műszaki vagy egyéb akadálya. A Szolgáltatás létesítésének legkésőbbi időpontja ez utóbbi esetben is: 

... Az Előfizető a Szolgáltatás megkezdésének határidejeként ezt a későbbi időpontot elfogadja. A Szolgáltató az Előfizető előzetes 

telefonos értesítése és jóváhagyása mellett előteljesítésre jogosult, amennyiben az  Előfizető kéri a szolgáltatásnyújtás megkezdését az elállási idő letelte előtt.  

3.5. Díjazás: Alapvető díjszabás: 

A szerződés alapján fizetendő bruttó egyszeri díj:  Ft A szerződés alapján fizetendő bruttó havidíj: Ft  
A bruttó díj az ÁFÁ-

val növelt díját jelenti. 

Telefonszolgáltatás igénybevétele esetén forgalmi díjak: Határozott időtartamú szerződés esetében: Szerződés 3. számú melléklete szerint 
Határozatlan időtartamú szerződés esetében: ÁSZF 2. sz. melléklete szerint 

A kiegészítő szolgáltatások díjai: Szerződés 1. sz. melléklet 
 

Díjszámítás alapja 
Telefonszolgáltatás esetében: Beszédforgalom alapú megkezdett:  perc  másodperc alapon 
Internet szolgáltatás estében átalánydíjas 

A kapcsolódó egyéb díjak, a szolgáltatás jellemző feltételétől eltérő használati mód díjai az ÁSZF 2. sz. mellékletében találhatók..E díjak a Szerződés részét képezik 
anélkül, hogy azok itt tételesen fel lennének sorolva. Az elállási/felmondási jog esetén esetlegesen megfizetendő szolgáltatói költségekről a 16. pont ad tájékoztatást. 
 

3.6. Forgalomtól függő díjazású díjcsomagok esetében a rendellenes fogyasztási szokások vagy túlzott fogyasztás esetén a szolgáltató által küldött ingyenes értesítés 

módja a következő: Telefon és IPTV: telefonhívás;  Internet: kapcsolattartási mobiltelefonszámra, e-mail címre küldött SMS / e-mail. 
 

3.7. Elfogadom, hogy a Szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként az alábbi összeghatárokat határozza meg, és ezek túllépése 

esetén az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 137. § (1) bekezdés d) pontja szerinti korlátozással él:  Igen   Nem 
 

Internet szolgáltatás: bruttó 15.000 Ft Telefonszolgáltatást is tartalmazó díjcsomag esetében: bruttó 30.000 Ft  

3.8. Díjfizetés módja:  

 Postai csekk  Csoportos beszedési megbízás*  Banki átutalás 

http://invitelweb.hu/felhasználónév
javascript:LinkUgrik('A0300100.TV','137','lawrefUCgxMzcpQigxKXAoZCk-')
javascript:LinkUgrik('A0300100.TV','137','lawrefUCgxMzcpQigxKXAoZCk-')
javascript:LinkUgrik('A0300100.TV','137','lawrefUCgxMzcpQigxKXAoZCk-')
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*A Csoportos beszedési megbízás igénybevételéhez, ki kell töltenie a „FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE” dokumentumot 
is minden esetben. Továbbá számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójánál (bank) is el kell járnia. Elektronikus számlázás esetén a fenti fizetési módok kiegészülnek az 
elektronikus számlázást nyújtó szolgáltató által ajánlott fizetési módokkal (pl. bankkártyás fizetési mód). 
 

3.9. A számlakibocsátás határideje: A Szolgáltató az esedékes díjakról minden naptári hónap 15. napjáig számlát állít ki az Előfizetőnek. 
 

3.10. Az előfizető hívószáma: /- 

(amennyiben a szolgáltató a szolgáltatáshoz telefonszámot 
rendelt és az rendelkezésre áll) 

Közlésének határideje: .. 

(amennyiben a szerződéskötéskor nem ismert) 

 Szolgáltató jelöli ki 
 Számhordozással 

meglévő hívószám 

 

3.11. A határozott idejű szerződés esetén a nyújtott kedvezmény mértéke: 

Kedvezmény típusa: Mértéke (bruttó Ft): 

Belépési (egyszeri) díj:  

Havidíj kedvezmény:  
Egyéb:  

A Szerződés 3.5 pontja szerinti díjak az itt felsorolt, a szerződés teljes időtartamára vonatkozó kedvezmények alapján kerültek meghatározásra. Az Előfizető a 
határozott időtartamú Szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével köti meg. A Szolgáltató a 4.5. pontban írtak szerint a Szerződés megszűnésének 
időpontjáig az Előfizető által igénybe vett kedvezmények összegét követelheti. 
 

4. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
4.1. A Szerződés hatálybalépése: A Szerződés a Szolgáltató által szóban, írásban vagy elektronikusan tett ajánlat Előfizető általi elfogadásával jött létre és 

lépett hatályba. A határozott időtartam kezdőnapja azonban a szolgáltatásnyújtás megkezdésének (aktiválásának) a napja. 

4.2. A szerződés időtartama:  □ határozatlan   □ határozott:  hónap 

Amennyiben a jelen Szerződés határozott időtartamú, a határozott időtartam a jelen szerződéssel megrendelt szolgáltatás(ok) aktiválásától számított legfeljebb 12 
vagy készülékvásárlás esetén legfeljebb 24 hónap elteltével jár le. A lejárat napja az aktiválás napját követő 12. vagy 24. hónap azonos naptári napja, annak hiányában 
a következő nap. 
A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lép, kivéve, ha az Előfizető 
egyoldalúan – vagy az Előfizető és a Szolgáltató közös akarattal – a határozott idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a 
szerződést megszünteti. 

4.3. Az előfizetői szerződés megszűnése: Az ÁSZF 12. fejezete tartalmazza az előfizetői szerződés megszűnésének eseteit, feltételeit és jogkövetkezményeit. 

4.4. A határozott időtartam lejárata után létrejött határozatlan idejű előfizetői szerződés feltételei: Az új, határozatlan idejű előfizetői szerződésre 

a Szerződés szabályai értelemszerűen alkalmazandók, azzal, hogy:  
a.) a szolgáltatások igénybevételének feltételei és díjazása nem változnak;  
b.) szerződés felmondására a határozatlan idejű szerződés felmondásának szabályai vonatkoznak. 

4.5. A határozott idejű szerződés Előfizető általi felmondásának következményei: Amennyiben az Előfizető a határozott idejű Szerződést annak 

lejárata előtt egyéb okból szünteti meg anélkül, hogy arra a Szolgáltató szerződésszegő magatartása okot adott volna, vagy az Előfizető szerződésszegésére tekintettel 
a Szolgáltató felmondja a szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől a Szerződés 3.11. pontjában megjelölt, a Szerződés megszűnésének időpontjáig az Előfizető által 
igénybe vett kedvezmények összegét követelheti. Az Előfizető kijelenti, hogy az előfizetői szerződést a jelen pontban foglalt kötelezettségek ismeretében kötötte meg, 
és ezen rendelkezéseket – ideértve a Szolgáltató igényeit – kifejezetten elfogadja. 

4.6. A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés megkötésekor és az Előfizető kifejezett nyilatkozata esetén a határozott 

idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek, amennyiben a határozott időtartam lejárta előtt erre bármelyik fél ajánlatot tesz, és a másik fél azt kifejezett 
nyilatkozatával elfogadja. 
 

5. AZ ÁSZF ELÉRHETŐSÉGE:  
a.) a Szolgáltató honlapján (www.inviteltechnocom.hu);  
b.) ügyfélszolgálati irodában.  

Az Előfizető nyilatkozata az ÁSZF igénylésére vonatkozóan:  nem kérem.  a kapcsolattartási email címemre kérem, térítésmentesen  tartós adathordozón 
kérem, térítésmentesen  nyomtatott formában, külön térítés ellenében kérem megküldeni. (A nyomtatott ÁSZF díját - bruttó 5000 Ft/ÁSZF - az első számla 
tartalmazza.) 

 

6. AZ ELŐFIZETŐ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATAI  
6.1. Nyilatkozat az előfizetői névjegyzékhez - Előfizető neve, lakcíme/székhelye, hívószáma mellett az előfizetői névjegyzék és tudakozó szolgáltatás nyújtása 

céljából kezelt adatok:  

Foglalkozás / iskolai végzettség / szakmai címszó: (legfeljebb 24 karakter hosszúságig)  

Az Előfizető saját használatában lévő mobil hívószám:  +36 |__||__| / |__||__||__|-|__||__||__||__| 
E-mail cím: @ WEB cím:  

Az előfizetői hívószámhoz tartozó végberendezés típusa: (ha a telefonkönyvben jelölni kívánja)  Telefon  Fax  Alközponti vezérhívószám  
 

 1. Kérem adataim tudakozó általi kiadását, továbbá megjelentetését 
a nyilvános terjesztésű telefonkönyvben (nyílt adatkezelés) 

 2. Kérem adataim tudakozó általi kiadását, továbbá adataim közül nevem, 
telefonszámom, házszám nélküli címem és foglalkozásom megjelentetését a nyilvános 
terjesztésű telefonkönyvben (részleges címet tartalmazó adatkezelés, egyéni előfizetők 
részére). 

 3. Adataim tudakozóban történő kiadását kérem, a telefonkönyvben 
történő közzétételhez nem járulok hozzá (rejtett adatkezelés). 

 4. Adataim kiadásához sem a tudakozóban, sem a telefonkönyvben nem járulok hozzá, 
azok titkos kezelését kérem (titkos adatkezelés). 

 

6.2. Nyilatkozat: Hozzájárulok a hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő személyes adatok 
kezeléséhez 

Igen Nem 

Adataimat a Szolgáltató a saját üzleti ajánlatainak kidolgozása, piackutatási tevékenységek ellátása céljából kezelje, e célból más adatállománnyal 
összekapcsolja, valamint saját közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára szolgáló közlés továbbítására - automatizált 
(emberi beavatkozás nélküli) hívórendszert vagy előfizetői kapcsolat létrehozására szolgáló más automatizált eszközt alkalmazhat. 

  

Előzetesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató vagy e körben általa megbízott harmadik személy a gazdasági reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) rendelkezései alapján a megadott elérhetőségeimre részemre 
továbbíthatja a Szolgáltató saját közvetlen üzletszerzés célját szolgáló küldeményét, azokon megkereshet. 

  

A Szolgáltató részemre továbbíthat a Grtv. 6. §-ának hatálya alá nem tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve egyéb, a Grtv. szerint reklámnak nem 
minősülő tájékoztatás célját szolgáló küldeményt. 

  

Az előfizetői adataimnak harmadik személyhez történő továbbításához tudományos célra, közvélemény- vagy piackutatás céljából.   

Előfizető adatait a Szolgáltató értéknövelt szolgáltatások nyújtása céljából az ilyen szolgáltatások nyújtásához, illetve értékesítéséhez szükséges 
mértékig és ideig feldolgozhatja 

  

 

6.3. Nyilatkozat a tételes 
számla igényléséhez  

Szolgáltatás:  Telefon  Internet 
határozatlan:  határozott időre szóló:    

Formátuma: Ügyfélszolgálati irodában  Elektronikus úton (kapcsolattartási e-mail címre)  Nyomtatott formában postai úton:  
 

6.4. Az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóra 
vonatkozó nyilatkozat  

Előválasztással választott távközlési szolgáltató neve: 

Az érintett kapcsolási szám: +36|__||__||__||__||__|__||__||__||__| Igénybevétel időtartama: 

A választott hívásirányok: 
Az előválasztással történő közvetítőválasztásra irányuló szerződést: 

 fenntartom   felmondom 
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6.5. Az Előfizető további nyilatkozatai: Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen Szerződésben foglaltakat megismertem és az abban foglaltakat 

tudomásul vettem. 

Hozzájárulok, hogy a fent megjelölt kapcsolattartási e-mail címet a Szolgáltató értesítési címként kezelje, és arra megküldje az 
előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos szolgáltatói értesítéseket. 

  igen     nem 

Kijelentem, hogy a határozott időtartamú Szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató felajánlotta a határozatlan időtartamú 
szerződés megkötésének lehetőségét, és bemutatta azok részletes feltételeit. 

  igen     nem 

Szükség esetén az előfizető számhordozással kapcsolatos nyilatkozata: 4. számú melléklet szerint 

6.6. A jelen 6. pontban írt nyilatkozatainak módosítását, illetve visszavonását az Előfizető a Szolgáltató által erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével 

kezdeményezheti. A kitöltött és aláírt nyilatkozatot az előfizető faxon, e-mailben vagy postai úton juttathatja el a Szolgáltatóhoz. Az Előfizető kérelmének a Szolgáltató 
a kézhezvételt követő 30 napon belül tesz eleget. Ha a nyilatkozat módosítása vagy visszavonása a telefonkönyvi megjelenést is érinti, és az erről szóló nyilatkozat a 
kézirat lezárása után érkezik a Szolgáltatóhoz, erről a Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt. Az Előfizető a 6.1.-6.3. pontban tett nyilatkozatát a Szolgáltató telefonos 
ügyfélszolgálatán keresztül - azonosítását követően - is módosíthatja, illetve visszavonhatja. 

6.7. Az Előfizető kijelenti, hogy az adatkezelés megkezdése előtt egyértelmű és részletes tájékoztatást kapott az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A 

Szolgáltató által az Eht. 154. § (1) bekezdése alapján a számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint a Szerződés figyelemmel kísérése céljából kezelhető 
adatok körét a jelen Szerződés 1. pontja tartalmazza. A 6. pont szerinti adatkezelés jogalapja: az Előfizető hozzájárulása. 
 

7. Az előfizetői szerződés módosítása 
Az ÁSZF 12. fejezete tartalmazza az előfizetői szerződés módosításának eseteit, feltételeit, az egyoldalú módosítás esetén az előfizetőt megillető jogokat. 
 

8. Jogvita esetén az alábbi típusú eljárások állnak az előfizető rendelkezésére: 
A Szolgáltató és az Előfizető az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos panaszokat az ÁSZF 6.1.1 pontjában foglaltak szerint közvetlenül rendezheti. Ha az Előfizetőnek 
az előfizetői szerződéssel vagy az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos reklamációja van, az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia. A reklamációt valamennyi ügyfélszolgálati 
elérhetőségen meg lehet tenni. Az eljáró szervezeti egység a reklamációt 30 napon belül kivizsgálja, és ennek eredményéről az Előfizetőt értesíti.  Ha a felek egymással 
nem tudnak megegyezni, a Szerződésből eredő vitájuk ügyében a területileg illetékes hírközlési hatósághoz, ezen belül a Média és Hírközlési Biztoshoz, a területileg 
illetékes fogyasztóvédelmi szervekhez (megyeszékhely szerinti járási, illetve fővárosi kerületi hivatal), illetve békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhatnak. Az 
eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos további információkat az ÁSZF 6.6 pontja tartalmazza.  
 

9. Az Előfizető által igénybe vett szolgáltatás nem minősül egyetemes szolgáltatásnak. 
 

10. A szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményeit az ÁSZF alábbi pontjai tartalmazzák: 

a.) a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az Előfizetőt megillető jogokat az ÁSZF 7.4 pont; 
b.) a díjvisszatérítés rendjét az ÁSZF 7.3 pont; 
c.) az Előfizetőt megillető kötbér mértékét: az ÁSZF 7.4 pont. 

 

11. A Szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit az ÁSZF 5. fejezete tartalmazza. 
 

12. A hibabejelentések megtételének, számlapanaszok, panaszok bejelentésének lehetséges módjai: 
Az ÁSZF 6.1 pontja tartalmazza a hibabejelentések megtételének és elintézésének rendjét, az ÁSZF 6.3 pontja a számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjait 
és elintézésének rendjét, illetve az ÁSZF 5.1.2 pontja tartalmazza a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat. 
 

13. Elállással kapcsolatos tájékoztatás: Az Előfizető az előfizetői szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül jogosult elállni a 

Szerződéstől. Amennyiben a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató hamarabb kezdi meg, mint ahogy az elállási idő letelne, úgy az Előfizetőt a fenti határidőn belül 
indoklás nélküli felmondási jog illeti meg. Az indoklás nélküli felmondás gyakorlása esetén a Szolgáltató jogosulttá válik a szolgáltatás időarányos ellenértékére és a 
teljesítéssel kapcsolatos ésszerű költségekre. A teljesítéssel kapcsolatos költség a jelen Szerződés 3.11 pontjában rögzített egyszeri belépési díj összege, amelyet a 
jelen pontban rögzített felmondás esetén az Előfizetőnek meg kell fizetnie a Szolgáltató részére. 
Az elállás és a felmondás jogát az Előfizető a Szolgáltató honlapján található nyilatkozatmintával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja. 
Nyilatkozatát az Előfizető az ügyfélszolgálati elérhetőségeken teheti meg (telefonon, e-mailben, személyesen, levélben). Az elállási/felmondási jogot az Előfizető 
határidőben gyakorolja, ha a fent megjelölt határidő előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 
Amennyiben a szolgáltatások létesítése során eszközök átadására is sor kerül, felmondás esetén azokat az előfizetőnek saját költségén kell eljuttatnia a 
Szolgáltatóhoz. 
 

14. Jelen dokumentum szerződésmódosításnak minősül abban az esetben, amennyiben az Előfizető jelen 
dokumentumba foglalt szolgáltatói ajánlat elfogadásának időpontjában érvényes előfizetői szerződéssel rendelkezett a 
Szolgáltatónál.  
14.1. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésmódosítással létrejött előfizetői szerződést a módosítással érintett, érvényben lévő előfizetői 

szerződésének eredeti, határozott időtartama alatt szünteti meg a jelen Szerződés 4.5.1. c) pontja szerint, úgy a Szolgáltató az alábbi igénybe vett kedvezményeket 
jogosult felszámítani: 

a.) a módosítással érintett előfizetői szerződés alapján igénybe vett szolgáltatás után – a szolgáltatás nyújtásának végéig – kapott kedvezményeket és 
b.) a jelen szerződésmódosítás alapján igénybe vett szolgáltatás után a jelen szerződésmódosítással létrejött előfizetői szerződés megszűnéséig nyújtott 
kedvezményeket. 

A jelen szerződésmódosítással érintett, érvényben lévő előfizetői szerződés eredeti, határozott időtartamát követő megszűnése esetén a Szolgáltató csak a jelen 
módosítással létrejött előfizetői szerződés alapján jogosult a kedvezményeket felszámítani. 

14.2. Az előfizetői szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

A módosítással érintett érvényben lévő előfizetői szerződés száma: 
 

15. A Szolgáltatóra vonatkozik a Direkt és Interaktív Marketing Szövetség Etikai kódexe és a Magyar Reklámszövetség Magyar reklámetikai kódexe. 
 

16. Előfizető kijelenti, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint, hogy a jelen Szerződésben foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint 

aláírásával hozzájárul adatainak a Szerződésben meghatározott módon történő kezeléséhez. 
 

17. Az előfizetői szerződés fennállása alatt, vagy annak megszűnését követően az előfizetői szerződésből eredő igények elévüléséig, az Előfizető évente egyszer 

ingyenesen kérheti az előfizetői szerződés általa megjelölt időpontjában hatályos tartalmáról szóló dokumentum átadását. 
A megrendelt díjcsomagra az alábbiakban megjelölt mellékletek vonatkoznak: 
 

 1. sz. melléklet: A díjcsomagba tartozó, illetve igénybe vehető egyéb kiegészítő szolgáltatások  

 2. sz. melléklet: Telefonszolgáltatás forgalmi díjai 

 3. sz. melléklet: Számhordozásról szóló nyilatkozat  

 4. sz. melléklet: Meghatalmazás 

 Tájékoztatás az Előfizetőt a szerződés teljes időtartama alatt minimálisan terhelő költségek összegéről és az Ügyfélszolgálati iroda címéről és nyitva 
tartásáról. 
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Szolgáltató Előfizető 
 


