
NYILATKOZAT KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE  
HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉR ŐL 

 
Az Invitel Technocom Kft. (Szolgáltató) által nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételei 
(ÁSZF) alapján a vállalkozások - amennyiben a kis- és középvállalkozások támogatásáról szóló törvény szerint kis- és 
középvállalkozásnak (KKV) minősülnek - az előfizetői szerződés megkötésekor írásbeli nyilatkozattal kérhetik az egyéni előfizetőkre 
vonatkozó ÁSZF-ek szabályainak vonatkozásukban történő alkalmazását, amelyről a Szolgáltató köteles részletes – az előnyöket és 
hátrányokat bemutató – tájékoztatást adni, és annak megtörténtét igazolni. 

1. Szolgáltató adatai 

Invitel Technocom Távközlési Kft. Az értékesítő adatai: (AZ ÉRTÉKESÍTŐ TÖLTI KI) 
Székhely:  2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. 
Levelezési cím: 8600 Siófok, Sió u. 74. Szerződés(ek) száma:  

Internetes honlap címe:  www.inviteltechnocom.hu 
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-119-848 

Értékesítő neve, kódja: 

  

Ügyfélszolgálat: (84) 505-888 Aláírt példány kézhezvétele:  

2. KKV vállalkozás (cég) adatai 

Vállalkozás neve:   Ügyfélkód 1:  

Székhelye: |__|__|__|__| (ir.sz.) .................................................  (település) .......................................................  (közterület) ................  (hsz.)  

Számlázási címe 1: |__|__|__|__| (ir.sz.) .................................................  (település) .......................................................  (közterület) ................  (hsz.)  

Cégjegyzékszám vagy más nyilvántartási szám:  

Vállalkozás nevében eljáró személy neve:  Képviselet jogcíme:  

Meglévő előfizetői szerződés módosítása esetén 
a szerződés száma 1:  

Szolgáltatás 
megnevezése 1:  

1) Meglévő üzleti előfizetői szerződés módosítása esetén kötelező megadni! 

3. KKV vállalkozás képvisel őjének nyilatkozata 

1.) Alulírott, a vállalkozás nevében eljáró képviselő személy kijelentem, hogy  
a.) az általam képviselt gazdasági társaság a kis- és középvállalkozások támogatásáról szóló törvény szerint kis- és 

középvállalkozásnak minősül, és azt a Szolgáltató által kért módon igazolni tudom. 
b.) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 127. §-ának (3) bekezdése szerint  

 (i) az előfizetői szerződést az üzleti előfizetőkre vonatkozó szabályok szerint kötöm meg. 

 (ii) kérem az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásomban történő alkalmazását, az előfizetői szerződést az 
egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok szerint kötöm meg.  

 (iii) meglévő, 2. pontban megadott szerződésszámú előfizetői szerződésem módosításával kérem az egyéni előfizetőkre 
vonatkozó szabályok vonatkozásomban történő alkalmazását, az előfizetői szerződést az egyéni előfizetőkre vonatkozó 
szabályok szerint módosítom.  

(Kérjük, hogy választását a megfelelő négyzetbe tett x-szel jelölje meg. Csak egy választás érvényes!) 

2.) Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat hiányos vagy valótlan, az Előfizetőnek meg kell térítenie a Szolgáltatót ennek 
következtében ért károkat és viselnie kell eljárásának egyéb jogkövetkezményeit is, valamint, ha a kért szolgáltatást a Szolgáltató 
egyéni előfizetőknek nem nyújtja, az előző két esetet is beleértve a Szolgáltatót nem terheli az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának kötelezettsége. 

4. Csatolandó dokumentumok 

Amennyiben a KKV-nak minősülő vállalkozás kéri az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásában történő alkalmazását, a 
jogosultságát az előfizetői szerződésbe foglalt nyilatkozatával és az alábbi dokumentumok csatolásával köteles igazolni: 

a.) 30 napnál nem régebbi cégkivonat, 
b.) ha a cégkivonat azt nem tartalmazza, úgy olyan bizonyító erejű okirat, amelyből a közvetlen tulajdonosi kör megállapítható, 
c.) a megelőző gazdasági év mérlege, 
d.) aláírási címpéldány, 
e.) meghatalmazás, amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el. 

A mellékletek másolatban csatolandók, – a meghatalmazás kivételével – azonban a Szolgáltató kétség esetén kérheti az eredeti okirat 
bemutatását. A mérleget csak abban az esetben kell csatolni, ha ilyennel a vállalkozás rendelkezik, és azt a Szolgáltató azt kifejezetten 
kéri.  
A Szolgáltatót és a KKV-t a jelen nyilatkozat az előfizetői szerződés megkötését illetően nem köti. 
 
Kelt: ___________________, |__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|.    Kelt: ___________________, |__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|.   
 
  
_______________________________________________ ________________________________________________ 
 Szolgáltató általi átvétel igazolása Vállalkozás képviselőjének aláírása 

 
NYILATKOZAT KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE  

NYÚJTOTT TÁJÉKOZTATÁSRÓL 
A vállalkozás képvisel ője kijelentem, hogy a nyilatkozatban az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásomban történő 
alkalmazását kértem, és aláírásommal igazolom , hogy a Szolgáltató az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 127. §-ának 
(3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve részemre megfelelő és elégséges tájékoztatást adott a nyilatkozatból következő 
előfizetői minőségből eredő előnyökre és hátrányokra vonatkozóan. vagy arról, ha a kért szolgáltatást a Szolgáltató egyéni előfizetőknek 
nem nyújtja.  
 
 
Kelt: ___________________, |__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|.    Kelt: ___________________, |__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|.   
 
  
_______________________________________________ ________________________________________________ 
 Szolgáltató képviselőjének aláírása Vállalkozás képviselőjének aláírása 
 


