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Igénybejelentő előfizetői szolgáltatás átírásához 
Az Előfizető személyének az előfizetői hozzáférési pont helyének megváltozása nélkül történő megváltoztatása 

1. Szolgáltató adatai 

Invitech ICT Services Kft. Ügyintéző:       

Székhely:  2040 Budaörs, Edison u. 4. Előfizető által aláírt példány kézhezvételének időpontja:       
 Levelezési cím: 2041 Budaörs, Pf. 1444 

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-190552 

E-mail cím: vip@invitech.hu 

Internetes honlap címe:  invitech.hu 

Ügyfélszolgálat: 06 80 82 00 82, +36 1 884 4242 

2. Adatfelvétel átíráshoz 

Az átírásban érintett előfizetői szerződés száma1:       

Az átírásban érintett szolgáltatás azonosító(k):       

Az átírás kért időpontja2:       

Felszerelési hely (Előfizetői hozzáférési pont) címe:       

1Mező kitöltése kötelező! 2A kérelmet legalább az átírás kért időpontját megelőzően 5 nappal be kell nyújtani a Szolgáltatóhoz. 
A Szolgáltató az igénybejelentés alapján új előfizetői szerződést köt az átvevő új Előfizetővel. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a 
korábban nyújtott kedvezményeket részben, vagy egészben visszavonja vagy más ajánlatot tegyen. 
Nem minősül átírásnak, ha az Előfizető személyében nem, csak adataiban következik be változás, így különösen, ha az Előfizető gazdasági 
társaság átalakul, és a jogutód társaság az előfizetői jogviszonyt folytatja. 

3. A szolgáltatást átadó Előfizető adatai* 

Az Előfizető neve*:       Ügyfélkód**:       

Székhelye*:       Adószám*:       

Cégjegyzékszám vagy más 
nyilvántartási szám*: 

      Nyilvántartó szerv:       

*Mező kitöltése kötelező! **Invitech tölti ki. 

4. A szolgáltatást átvevő új Előfizető adatai* 

Az Előfizető neve*:       Ügyfélkód**:       

Székhelye*:       Adószám*:       

Cégjegyzékszám vagy más 
nyilvántartási szám*: 

      Nyilvántartó szerv:       

5. A szolgáltatást átadó Előfizető nyilatkozatai 

5.1 Jelen dokumentum aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a 2. pontban megadott szolgáltatást az átvevő új Előfizető nevére a Szolgáltató a 
2. pontban írt időpontban, ennek hiányában 15 napon belül átírja. Egyidejűleg kötelezettséget vállalok arra, hogy az átírás időpontjáig 
teljesített szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben foglaltak szerint kiegyenlítem. 
5.2 Tudomásul veszem, hogy az átírásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a meglévő esetleges díjtartozást a felek valamelyike rendezi. 
Átírás esetén, annak megtörténtét követően az igénybe vett hírközlési szolgáltatásokról kiállított számlát az új Előfizető rendezi, és annak 
megosztásáról az új Előfizetőnek és az átírást kérő átadó Előfizetőnek kell megállapodnia, amely lehet a felek által aláírt tartozás átvállaló 
nyilatkozat vagy készfizető kezesi megállapodás vagy az átvevő új Előfizető az átadó Előfizető tartozásáért egyetemleges felelősséget vállal. A 
kiállított számlák késedelmes rendezése a Szerződés szerinti késedelmi kamat és a külön törvényben meghatározott behajtási költségátalány 
felszámítását vonja maga után, amelyet a tartozást vállaló fél köteles megfizetni. 
5.3 Tudomásul veszem, hogy az átírás napján a Szerződés megszűnik, az előfizetői jogok és kötelezettségek az átírást követően az átvevő új 
Előfizetőt az új előfizetői szerződésben foglaltak szerint illetik, ill. terhelik. 

6. A szolgáltatást átvevő új Előfizető nyilatkozatai 

6.1 Nyilatkozom, hogy kérem a fenti Egyedi előfizetői szerződésben foglalt szolgáltatás(ok) nevemre történő átírását, amely szolgáltatások 
igénybevételére előfizetői szerződést kötök a Szolgáltatóval. 
6.2 Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató szolgáltatásait az új előfizetői szerződésben és a mindenkor hatályos elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeiben (ÁSZF) foglaltak szerint nyújtja. 
6.3 Tudomásul veszem, hogy díjfizetési kötelezettségem az átírás napjával kezdődik, ezen időpontot követően a részemre megküldött 
számlákat határidőben kiegyenlítem. 
6.4 Tudomásul veszem, hogy az átírás teljesítéséért az ÁSZF mellékletét képező Díjszabásban meghatározott összegű átírási díjat 
számíthatja fel. 

7. Szerződésmódosításra vonatkozó feltételek 

7.1 Felek megállapodnak abban, hogy az átírásra akkor kerül sor, ha az igénybejelentést mind a szolgáltatást átadó Előfizető, mind az átvevő 
új Előfizető aláírta és a Szolgáltatóhoz beérkezett. 
Amennyiben a kérelemben időpontot a felek nem határoznak meg, az átírás teljesítésének határideje nem lehet több, mint a Szolgáltató által 
meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő kérelem beérkezésétől számított 15 nap. 
7.2 A Szolgáltató az új előfizetői szerződést (ajánlat) haladéktalanul postázza az átírást vállaló új Előfizető részére. Az új előfizetői szerződés 
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hatályba lépésének a napja az átírás megtörténtének időpontja. 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1 A szolgáltatást átadó Előfizető és a szolgáltatást átvevő új Előfizető kijelenti, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
8.2 A jelen dokumentum három példányban magyar nyelven készült, egy példány a szolgáltatást átadó Előfizetőé, egy példány az átvállaló új 
Előfizetőé, egy példány a Szolgáltatóé. A Szolgáltató jelen dokumentum aláírásával az igénybejelentés átvételét igazolja. 

 

 

Kelt: ___________________, __|__|__|__|. __|__|. __|__|. Kelt: __________________, __|__|__|__|. __|__|. __|__|. 
 
 
 
 _______________________________________________ _______________________________________________ 

             

 Szolgáltatást átadó Előfizető aláírása  Szolgáltatást átvevő új Előfizető aláírása 
  
 
 
 
Kelt: ___________________, __|__|__|__|. __|__|. __|__|. 
 
 
 
 _______________________________________________ 
 Invitech ICT Services Kft. 
 Szolgáltató aláírása  
 


