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Áthelyezési igénybejelentő és az előfizetői szerződés módosítása 
 

1. Szolgáltató adatai 

Invitech ICT Services Kft. 
Ügyintéző:       

Székhely:  2040 Budaörs, Edison u. 4. E-mail cím: vip@invitech.hu 

Levelezési cím: 2041 Budaörs, Pf. 1444 Internetes honlap címe:  invitech.hu 

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-190552 Ügyfélszolgálat (8-18-ig): 06 80 82 00 82, +36 1 884 4242 
 

2. Előfizető adatai* 

Az Előfizető neve*:       Adószám:       

Székhelye*:       Ügyfélkód***:       

Számlázási cím**:       

Felszerelési hely címe*:       

Kapcsolattartó neve*:       Telefonszáma*:        

Fax száma:       Email címe:       Mobiltelefonszáma:        

*Mező kitöltése kötelező! **Amennyiben más adat nincs megadva, az értesítési, számlázási cím a székhely címével egyezik 
meg. ***Invitech tölti ki. 

3. Áthelyezni kívánt szolgáltatás(ok) adatai 
 

Áthelyezni kívánt szolgáltatás*       Szolgáltatás azonosító**       

  

Díjcsomag neve:       Szerződésszám*:       

Leszerelés kért időpontja:       Felszerelés kért időpontja*:       

Telefonszám:       Internet loginnév:       

Áthelyezés díja** (lásd: 5.3 pont):  Díjszabás szerint       Egyedi szerelési költség (Ft):       

*Mező kitöltése kötelező!  
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán Telefonszolgáltatás mellett Internet szolgáltatás is üzemel, de Előfizető csak a 
Telefonszolgáltatás áthelyezését kéri, ebben az esetben Előfizető tudomásul veszi, hogy  

a.) a Szolgáltató az Internet szolgáltatást az áthelyezéssel egyidejűleg megszünteti és a szerződés Előfizető általi 
megszüntetésére vonatkozó feltételek szerint jár el, vagy 
b.) az áthelyezést megelőzően Felek közös megegyezéssel írásban megszüntetik a korábbi szerződést és egyidejűleg a 
régi felszerelési helyre vonatkozóan telefonszolgáltatás nélküli internet szolgáltatásra új előfizetői szerződést kötnek. 

Ha az Előfizető a Telefonszolgáltatással együtt az Internet szolgáltatást is át kívánja helyezni, abban az esetben az 
áthelyezni kívánt szolgáltatásként a Hang és Internet szolgáltatás megjelölése is szükséges. 
**Invitech tölti ki, a feltüntetett díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza.  

4. Új Előfizetői hozzáférési pont adatai 

Új felszerelési hely címe*:       

Kapcsolattartó neve*:       Telefonszáma*:        

Fax száma:        Email címe:        Mobiltelefonszáma:        

*Mező kitöltése kötelező! 

5. Áthelyezésre vonatkozó feltételek 

5.1 Szolgáltató az Előfizető kérelmére a Szolgáltatás igénybevételének hozzáférési pontját a 4. pontban megjelölt új 
felszerelési helyre áthelyezi. A Szolgáltatót az áthelyezési kötelezettség nem terheli. 
5.2 A Szolgáltató a jelen, hiánytalanul kitöltött áthelyezési igény beérkezését követő 15 napon belül végzi el az igény 
teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, és ezen időn belül írásban értesíti az Előfizetőt arról, hogy 

a.) az áthelyezési igénybejelentést elfogadja, és azt az ÁSZF-ben meghatározott határidőn, legfeljebb azonban az 
igény beérkezését követő 30 napon belül, vagy az Előfizető által a 3. pontban megjelölt későbbi, de legfeljebb az 
áthelyezési igény Szolgáltatóhoz való beérkezésétől számított 3 hónapon belüli időpontban teljesíti, 
b.) az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését műszaki lehetőség hiányában az a) pont szerinti határidőben nem tudja 
biztosítani, de az áthelyezési igénybejelentést elfogadja és ezzel egyidejűleg (év, hónap, nap pontossággal) megjelöli 
az áthelyezés teljesítésének legkésőbbi időpontját, amely nem haladhatja meg az áthelyezési igénybejelentéstől 
számított 3 hónapot, vagy 
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c.) az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában elutasítja, ebben az esetben az előfizetői szerződés változatlan 
tartalommal folytatódik tovább. 
Az a.) és b.) pontban írt esetekben az értesítéssel egyidejűleg a Szolgáltató az Előfizető részére megküldi jelen 
dokumentum Szolgáltató által is aláírt példányát, mely dokumentum ezt követően az előfizetői szerződés 
módosításának tekintendő. 

5.3 Az áthelyezés teljesítéséért a Díjszabásban megállapított áthelyezési díjat kell fizetni. Amennyiben az áthelyezés 
teljesítéséhez az Előfizetőnél helyszíni szerelést is kell végezni – amelyet az Előfizető a munkaelvégzési nyilatkozat 
aláírásával igazol – a Szolgáltató jogosult az Előfizetővel egyeztetett szerelési költség és kiszállási díj felszámítására is. 
5.4 Az Előfizetői hozzáférési pont megszüntetésétől a Szolgáltatás igénybevételére alkalmas áthelyezés teljesítéséig az 
előfizetői szolgáltatás szünetel. 
5.5 Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben berendezett közvetítő előválasztás szolgáltatással rendelkezik, úgy - a 
szolgáltatás műszaki sajátosságai miatt - az áthelyezési kérelem teljesítésével a berendezett közvetítő előválasztás 
szolgáltatás megszűnik. Amennyiben Előfizető az áthelyezési kérelem megtörténtét követően továbbra is igénybe kívánja 
venni a közvetítő előválasztás szolgáltatást, a közvetítő előválasztás szolgáltatás áthelyezési kérelem teljesítését követő 
aktiválása érdekében a közvetítőválasztási szolgáltatást nyújtó társszolgáltatónál kell eljárnia. Szolgáltató a hatályos 
jogszabályok értelmében a közvetítő előválasztást nyújtó társszolgáltató kérelmére teljesíti a közvetítő előválasztás 
szolgáltatás berendezését.  
5.6 Amennyiben az Előfizető által a szolgáltatás áthelyezéséhez megjelölt új felszerelési hely az 5.1 pontban megjelölt 
földrajzi számozási körzeteken kívülre esik, az Előfizető jogosult új, az adott területen a Szolgáltató által nyújtott más 
szolgáltatási csomagra váltani. Ebben az esetben az eddig igénybe vett szolgáltatási csomagját a hátralévő határozott 
időtartamot figyelmen kívül hagyva, kötbérmentesen lemondhatja, és az új csomagot külön belépési díj megfizetése nélkül 
jogosult igénybe venni. Csomagváltás esetén a Szolgáltató új egyedi előfizetői szerződést köt az Előfizetővel, amely során az 
egyedi előfizetői szerződésében foglalt határozott időtartam újraindul. A jelen pontban írt esetben az előfizetői szerződés 
megkötése érdekében a Szolgáltató Ügyfélszolgálata (1444) veszi fel az Előfizetővel a kapcsolatot. 

6. Egyéb rendelkezések 

6.1 Előfizető kijelenti, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Jelen szerződésmódosításban foglaltakra az 
elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és végrehajtási jogszabályai, valamint az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek (ÁSZF) 12.2.1 pont rendelkezései irányadók. 
6.2 Amennyiben műszaki alkalmasság hiányában Szolgáltató az áthelyezést teljesíteni nem tudja, erről az Előfizetőt 
tájékoztatja, és az Előfizető döntése alapján igényét nyilvántartásba veszi. 
6.3 A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. 

A szerződésmódosítás két példányban magyar nyelven készült, egy példány az Előfizetőé, egy példány a Szolgáltatóé. Jelen 
dokumentum a Szolgáltató általi aláírásig előfizetői igénynek (ajánlat), az Előfizető pedig igénylőnek minősül. 
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Igénybejelentés átvételének dátuma: ___________________, __|__|__|__|. __|__|. __|__|. 
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 Szolgáltató aláírása 


