Előzetes ingatlanhasználati nyilatkozat
Alulírott: ____________________________________ (képviselő neve)
____________________________________ (cégnév)
____________________________________ (székhely)
képviseletében nyilatkozattételre jogosultként eljárva kijelentem, hogy az Invitech ICT Services Kft. (székhely: 2040 Budaörs,
Edison utca 4.) ajánlatában szereplő elektronikus hírközlési szolgáltatás végpontjának létesítése érdekében a telephelyet
magában foglaló valamennyi ingatlan vonatkozásában előzetesen engedélyezem, vagy az ingatlan tulajdonosával,
fenntartójával vagy kezelőjével előzetesen engedélyeztetem, hogy az Invitech helyszíni bejárás keretében a műszaki felmérést
elvégezze és a szolgáltatás kiépítéséhez szükséges hírközlési-fejlesztési munkát kivitelezze.
A létesítési megkezdésének feltétele a végponti ingatlan kontaktok megadása (megrendeléskor kérjük megadni)
Szolgáltatási végpont (telephely) címe:

Ingatlanhasználat jogcíme:

Végponti kontakt adatai:

IRSZ / település / utca / hsz.

Tulajdonos / fenntartó / kezelő / bérlő /
egyéb:

Név / telefonszám / email cím

Az Invitech a hírközlési szolgáltatás kiépítése előtt minden szolgáltatási végponton műszaki felmérés keretében egyeztetést
kezdeményez az ingatlan tulajdonosával vagy annak képviselőjével, hogy a felmérés során közösen megállapodjanak a
hírközlési szolgáltatás kiépítésének műszaki megoldásainak részleteiben, kábelezési nyomvonalakban. Ezek alapján az
Invitech elkészíti a felmérés során egyeztett műszaki felmérési jegyzőkönyvet, amelyet az ingatlan tulajdonosával,
fenntartójával vagy kezelőjével engedélyeztet tulajdonosi nyilatkozat formájában.
A szolgáltatás díjszabása és a létesítési határidő azzal a vélelemmel került meghatározásra, hogy a műszaki egyeztetés
alapján a tervezett hírközlés-fejlesztési munkák elvégzéséhez az ingatlan tulajdonosa, fenntartója vagy kezelője ésszerű
határidőn belül költségmentesen hozzájárult.
A létesítési határidőt a szerződés hatályba lépésétől, vagy amennyiben a tulajdonosi hozzájárulás legkésőbb a szerződés
hatályba lépését követő 5. munkanapig nem érkezik meg az Invitechhez, a tulajdonosi hozzájárulás beérkezésétől kell
számítani.
Amennyiben a helyszíni bejárás és műszaki felmérés nem végezhető el, vagy az ingatlan tulajdonosa a tervezett hírközlésfejlesztési munkák elvégzéséhez nem járul hozzá, az Invitech ebből eredően nem vállal felelősséget, kifejezetten, de nem
kizárólagosan a szolgáltatásnyújtás megkezdésének késedelmével vagy meghiúsulásával kapcsolatban.
Amennyiben a megrendelt és kiépítendő elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására vonatkozóan szerződéskötésre bármely
okból nem kerül sor, a jelen nyilatkozat hatályát veszti.
A jelen nyilatkozatot vagy eredeti képi megjelenését megőrző másolatát megrendelés esetén haladéktalanul, de lehetőleg a
kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kitöltve és aláírva kérjük visszajuttatni az Invitech képviselője (vagy
közreműködője) részére a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Kelt: ____________________ (helység) __________ (év) __________________ (hónap) ________ (nap)

________________________________
nyilatkozattételre jogosult aláírása
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