3. sz. melléklet: Egyedi előfizetői szerződés
szerződés száma:…………….
előfizető azonosítója: …….……..

Egyedi előfizetői szerződés
Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési
Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg a szolgáltatási szerződést.
1.Szolgáltató adatai:
Szolgáltató neve:

Szolgáltató székhelye:
1071 Budapest, Városligeti fasor 3.
Hibabejelentő szolgálat elérhetősége:1-352-1634
Szolgáltató internetes honlapja: mikrosonic.hu
Elektronikus posta címe (e-mail):kabeltv@hu.inter.net

Mikro Sonic kft.
Ügyfélszolgálat elérhetősége és
nyitvatartása:
1071 Budapest, Városligeti fasor 3.
hétköznap 10-15h

2. Az előfizető adatai:
(Kiskorú előfizetőnél a törvényes képviselő adatai is)
Név (lánykori név)
Születési hely, idő/Cégszám
Anyja neve/Képviselő neve
Lakóhely, tartózkodási
hely/Székhely
Azonosító okmány típus,
szám/Adószám
Számlázási cím
Telefonszám:
Bankszámlaszám
Előfizető jellege
Igénybevétel jogcíme

egyéni 
tulajdonos 

nem egyéni 
bérlő 
albérlő 

hozzátartozó



3.

Szolgáltatás tárgya:

Vezetékes műsorjelelosztás (SZJ 64.20.30.0)
Programcsomag megjelölése: …………………………………….

4.

Szolgáltatás helye: ................................................................................. (....db előfizetői hozzáférési pont)
Előfizetői hozzáférési pont létesítésének helye: ……………………………………………………….
Csatlakozás kiépítésének határideje: ………………………………………………………..

5.
Díjak: szerződéskötéskor
Előfizetési díj / hó
Belépési díj (egyszeri)
Óvadék
Egyéb:
Díjfizetés módja
ügyfélszolgálatánál pénztári befizetés
banki átutalás
számla alapján csekken
*havi fizetés csekken nem lehetséges
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Előfizetési díjfizetés ütemezése
havi (tárgyhó 15-ig)*
negyedéves előre (középső hónap 10.-ig)
éves előre (2. hónap 10.-ig)
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6.

Szolgáltatás kezdő időpontja: 201... év ............................. hó ........ napja
szolgáltatás időtartama:
 határozatlan
 határozott ………………………….-ig

7. Egyéb (pl. akciós) feltételek:
…….….….…………………………………………………………………………………………
………….…..…………………………………………………………………………………………

Kivonat az ASZF –ből:
(az ASZF a honlapról letölthető: mikrosonic.hu, vagy az ügyfélszolgálaton megtekinthető)
9. A szerződés időtartama
1.1. A szerződés időtartama, valamint a szolgáltatás nyújtásának, korlátozásának, szüneteltetésének és
megszüntetésének feltételei és esetei, különösen a határozott idejű előfizetői szerződés rendkívüli
felmondásának esetei
Az e pont szerinti egyes rendelkezések alkalmazása az Üzleti Előfizetők esetében nem kötelező, az eltérő
szabályozást az egyedi előfizetői szerződés tartalmazhatja.
Az előfizetői szerződés időtartama a Felek megállapodása szerint lehet határozatlan vagy határozott.
A határozott időtartamú szerződés egyéni előfizetők esetében 12 hónap, legfeljebb 24 hónapra köthető
meg, a szerződés tartamát a Felek az egyedi előfizetői szerződésben határozzák meg.
A határozott időtartamú előfizetői szerződés esetén a Felek megállapodnak, hogy amennyiben a határozott
időtartamú előfizetői szerződés megszűnését követően az Előfizető tovább használja a Szolgáltató által
nyújtott előfizetői szolgáltatást, az új előfizetői szerződés határozatlan időtartamú lesz, amelynek feltételei
megegyeznek az Előfizető által használt díjcsomagnak határozatlan időtartamra vonatkozó változatának
igénybevételi feltételeivel.
A Felek határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés megkötésekor és az
Előfizető kifejezett nyilatkozata esetén, a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással
dönthetnek.
Határozott időtartamú szerződés esetén a Felek vállalják, hogy az egyedi előfizetői szerződésben
meghatározott határozott tartamon belül az igényelt szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződést nem
szüntetik meg.
Az átírás, áthelyezés, kategóriaváltás az előfizetői rendes felmondás körébe esik, erre tekintettel a
határozott tartamú előfizetői szerződés lejárat előtti felmondásához fűzött jogkövetkezmények
alkalmazhatóak. A határozott idő a szolgáltatás létesítésekor kezdődik.
A határozott időtartamú előfizetői szerződés a meghatározott idő elteltével megszűnik. A szerződés
megszűnését megelőzően a Szolgáltató köteles az Előfizetőt a számlalevél mellékletében, számlalevél
hiányában írásban, postai úton vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó elektronikus úton tájékoztatni a
határozott idejű szerződésből hátralévő napok számáról és a szerződés megszűnésének időpontjáról.
Határozott időtartamú szerződésekre vonatkozó szabályok
a) Előfizető kérésére a szolgáltatás határozott időtartamú szerződés esetén is szüneteltethető.
Amennyiben a szolgáltatás szüneteltetésére kerül sor, vagy a szolgáltatás korlátozása az
Előfizető szerződésszegő magatartásával összefüggő ok miatt következik be, a szüneteltetés,
korlátozás időtartama nem számít bele a határozott időtartamba.
b) Áthelyezés esetén, az áthelyezés miatti szüneteltetés időtartama nem számít bele a határozott
időtartamba.
c) Átírás: A határozott tartamú szolgáltatást a Szolgáltató csak abban az esetben írja át, amennyiben
az átadó Előfizető az átírásig igénybe vett kedvezményt kötbérként megfizeti.
Amennyiben az átvállaló Előfizető a szerződés átadó Előfizető által vállalt határozott tartamának
megtartásával lép az átadó Előfizető helyébe, és a lejáratot megelőzően szünteti meg a
szerződést, az előfizetői jogviszony megszüntetése esetén az átírás időpontjától igénybe vett
kedvezmények megfizetésre köteles kötbérként.
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d) Az Előfizető rendkívüli felmondással élhet a Szolgáltató alábbiakban meghatározott
szerződésszegő magatartása miatt:
da) a Szolgáltató az Előfizető hibabejelentéseit követően, a hibát 30 napig nem tudja
elhárítani,
db) a műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás
csatornakiosztását az Eht. 132. § (2a) bekezdésbe ütközően módosítja.
Ez esetben a Szolgáltató nem követelheti az igénybevett kedvezménnyel azonos mértékű kötbért
sem.
A határozott idejű szerződés Előfizető általi rendkívüli felmondása esetén a szerződés a
felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik meg.
1.2. Az előfizetői szerződés módosításának esetei és feltételei, a Szolgáltató jogosultsága az egyoldalú
szerződésmódosításra, az Előfizető erről történő tájékoztatásának módja, az egyoldalú
szerződésmódosítással kapcsolatban az Előfizetőt megillető jogok
1.2.1. Szerződésmódosítás közös megegyezéssel
Az e pont szerinti rendelkezések alkalmazása Üzleti Előfizetők esetében nem kötelező, az eltérő
szabályozást az egyedi előfizetői szerződés tartalmazhatja.
A szerződés a Felek egyező akaratával bármikor módosítható. A szerződés módosítására a
szerződéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Szolgáltató –
amennyiben az Előfizető módosítási kérelmét elfogadja – a kérelmet annak az ügyfél-azonosítással
kapcsolatban (beleértve az előírt dokumentumok ellenőrzését is) előírt kötelezettségeket kielégítő
formában történő beérkezésétől számított, legfeljebb 15 napon belül teljesíti, kivéve az áthelyezést.
Ettől a Szolgáltató és az Előfizető egyező akarata esetén el lehet térni.
Az előfizetői szerződés közös megegyezéssel történő módosításának minősül az is, ha a Szolgáltató az
Előfizetőt, az általa megadott címen ajánlattal megkeresi, és az Előfizető az abban megjelölt határidőn
belül annak elfogadásáról megfelelően nyilatkozik.
A nyilatkozattétel elmulasztása – mint ráutaló magatartás – a külön jogszabályban meghatározott
esetek kivételével elfogadásnak minősül, ha a Felek erről az egyedi előfizetői szerződésben előzetesen
megállapodtak. Vita esetén a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról az Előfizetőt
a törvényben előírt módon és időpontban értesítette.
A nyilatkozattétel elmulasztása nem minősülhet az Előfizető szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat
elfogadásnak.
Az Előfizető a megfelelő ügyfél-azonosítást követően jogosult az előfizetői szerződésének
módosítására távbeszélő útján is. Ez esetben a szóbeli szerződéskötés szabályai lesznek az irányadóak
a szerződésmódosításra.
1.2.2. Egyoldalú szerződésmódosítás
A Szolgáltató az előfizetői szerződést az egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedően csak az alábbi
esetekben jogosult egyoldalúan módosítani:
a) az egyedi előfizetői szerződésben vagy ÁSZF-ben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal,
hogy – amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem
rendelkezik – a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását;
b) jogszabályváltozás vagy hatósági döntés,
c) a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás,
ideértve a műsorterjesztési szolgáltatás esetén a következő eseteket különösen
- ha a módosítás műszaki okból válik szükségessé,
- ha a fejállomás cseréje, megszűnése miatt, a hálózat a harmadik féltől igénybe vett
műholdas szolgáltatás a hálózat jellegének megváltozása miatt szolgáltatás
igénybevételi feltételei módosulnak;
- a Szolgáltató érdekkörében felmerült, azaz belső körülményekben bekövetkezett
változás esetén, ha a Szolgáltató helyébe Eht. 133. §-ának megfelelően a Szolgáltató
gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti átalakulása, vagy a szolgáltatás
nyújtásának adott területen történő megszüntetése vagy szerződés következtében, más
Szolgáltató lép.
d) a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételében bekövetkezett változás
indokolja a következők szerint:
da) az ÁSZF-ben és internetes honlapján az általa kínált díjcsomagokban feltüntette
az adott csatorna szerepeltetésének általa vállalt időpontját és ez az időpont
letelt, vagy
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db) az adott médiaszolgáltatás kivételét kínálatból lakossági felméréseken alapuló
nézettségi adatok vagy a médiaszolgáltatóval kötött szerződéses jogviszony
indokolják.
Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minőségi
célértékeire vonatkozó változtatás.
Ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott esetekben jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani,
köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal – kivéve új szolgáltatás
bevezetése esetén, és ha a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti,
vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetési díj csökken – az előfizetőket az ÁSZF-ben
foglaltak szerint értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással
együtt.
Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az
értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a
határozott időtartamú szerződést. Nem mondhatja fel az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői
szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő
kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti.
amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető felmondja a határozott
időtartamú előfizetői szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondást
követő időszakra eső kedvezmény összegét.
Ha a Szolgáltató a fentiekben meghatározott esetekben az Előfizetőt köteles értesíteni, a számlalevél
szerinti értesítésnek az alábbi tartalommal kell rendelkeznie:
a) pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire;
b) a módosítások lényegének rövid leírását;
c) a módosítások hatálybalépésének időpontját;
d) a közzétett ÁSZF elérhetőségét;
e) ha a Szolgáltató az előfizetői szolgáltatások díját módosítja, vagy a díjban foglalt szolgáltatás
mennyiségét csökkenti, akkor a módosított díjat, mennyiséget és a változás összegét, több
szolgáltatást tartalmazó díjcsomagok esetében szolgáltatásonként elkülönítve;
f) azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt (különösen a
műsorterjesztés szolgáltatás keretében kínált médiaszolgáltatások összetételében bekövetkező
változás esetén az Eht. 132. § (2a) bekezdés szerinti indokot), amellyel a Szolgáltató a
módosítást indokolja;
g) az Előfizetőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogokat.
1.2.3. Az Előfizetők értesítése
Amennyiben a Szolgáltató számlalevelet küld, a Szolgáltató köteles a számlalevél mellékletében
értesíteni az Előfizetőt.
Ha jogszabály az Előfizető értesítését írja elő és a Szolgáltató a szolgáltatás jellegéből adódóan nem
köteles számlalevelet küldeni, illetve ha az értesítés számlalevélben történő teljesítésére azért nincs
mód, mert az értesítés jogszabály által előírt időpontja a számlalevél Előfizetőnek történő, Szolgáltató
ÁSZF-e által meghatározott megküldési időpontját megelőzi, a Szolgáltató választása szerint az
értesítési kötelezettségének a következő módon tehet eleget:
a) az Előfizető közvetlen értesítésével az elektronikus hírközlési szolgáltatás jellegéhez igazodó
módon,
b) elektronikus levélben az Előfizető által e célra megjelölt e-mail címre;
c) egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon történő közzétételre utalással, vagy
d) az értesítendő előfizetők köréttől függően országos vagy megyei napilapban legalább két
alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató köteles az értesítést az
ügyfélszolgálatán is hozzáférhetővé tenni.
Az a)-c) pontjában meghatározott értesítési módokat a Szolgáltató akkor alkalmazhatja, ha
maradandó módon rögzíteni tudja, hogy
- a szóbeli értesítést az Előfizető tudomásul vette, vagy
- az elektronikus dokumentumban vagy az elektronikus levélben foglalt értesítést az
elektronikus értesítés elfogadásáról előzetesen nyilatkozó Előfizetőnek hitelesen igazolható
módon megküldték.
- közzétett ÁSZF internetes honlapon történő elérhetőségét;
- az Előfizetőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogokra történő utalást.
Az értesítéssel kapcsolatos további előírások

ASZF 3_mellélet2014.odt

5
Az elektronikus levelet, SMS-t vagy MMS-t a kézbesítési visszaigazolás napján – az ellenkező
bizonyításáig – úgy kell tekinteni, hogy azzal a Szolgáltató az Előfizető értesítésére vonatkozó
kötelezettségének eleget tett.
1.2.4. Díjmódosítás
A Szolgáltató jogosult a díjakat minden évben módosítani a Központi Statisztikai Hivatal által
megállapított előző 12 havi fogyasztói árindex mértékének figyelembe vételével. A Szolgáltató abban
az esetben is módosíthatja az díjakat, ha a gazdálkodása miatt, illetőleg a szolgáltatást befolyásoló
körülmények miatt ez indokolt. Ezek az okok különösen az alábbiak lehetnek:
- üzemeltetési, működési költségek emelkedése,
- programválaszték módosítása, illetve az azzal összefüggő műsordíjak emelkedése,
- hálózat műszaki korszerűsítése.
Szolgáltató jogosult az előfizetői szerződésben szereplő díjak módosítására, amelyről köteles az
Előfizetőket a módosítás hatálybalépése előtt 30 nappal értesíteni. Üzleti előfizetőknél ez a határidő 15
nap.
Amennyiben az előfizetői szerződés módosítására díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel
elmulasztása – a Feleknek az egyedi előfizetői szerződésben rögzített, erre vonatkozó megállapodása
esetén – , mint ráutaló magatartás, elfogadásnak minősül abban az esetben, ha a Szolgáltató az Eht.
144. § (3) bekezdésének vagy (4) bekezdés a) vagy b) pontjának megfelelően tett eleget értesítési
kötelezettségének.
1.2.5. Programválaszték (csatornakiosztás) módosítása
A Szolgáltató jogosult a műsorkínálatot az előfizetők előzetes értesítése mellett megváltoztatnia 9.2.2.
d) pontban meghatározott módon. A Szolgáltató a műsorválasztékot az előfizetői igények figyelembe
vételével alakítja ki, s az előfizetői igények mellett – a lakossági felmérésen alapuló nézettségi adatok
alapján – figyelembe veszi a műsordíjak gazdasági hatását és a műsorok minőségi jellemzőit.
1.3. Az Előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének
határideje
1.3.1. Átírás általános szabályai
Az Előfizető írásbeli vagy telefonon tett kérése alapján telepítési díj megfizetése nélkül, az átírási díj
megfizetése ellenében az előfizetői szerződést a Szolgáltató átírja. Az átírás díját ÁSZF 5. sz.
melléklete tartalmazza.
Szolgáltató köteles az átírást a kéréstől / a formai követelményeknek megfelelő átírási kérelem
beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíteni. E határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató kötbért
köteles fizetni, amelynek mértékét a 6.3.5. tartalmazza.
Nem minősül e pont szerinti átírási esetnek, ha az Előfizető személyében nem következik be változás,
csupán névváltozást kell regisztrálni.
Az átírás alapjául szolgáló tényekről az átírást kezdeményezőnek kell nyilatkoznia. Az átírásról szóló
nyilatkozatnak legalább az alábbi adatokat és nyilatkozatokat kell tartalmaznia:
- a szolgáltatás adatai (szolgáltatás neve, létesítési cím, hívószám);
- az átadó és az átvállaló Előfizető adatai az átvállaló Előfizető előfizetői kategóriája (egyéni,
vagy üzleti)
- az átadó és az átvevő Előfizető aláírása.
Az előfizetői szerződés átírása esetén a szerződés módosul, az átadó Előfizető jogviszonya akkor
szűnik meg, amikor az átvevő Előfizető a helyébe lép. Az Előfizetőnek nincs lehetősége egyidejűleg a
szerződés átírását és a szolgáltatás-hozzáférési pont áthelyezését kérni.
Az átírást a Szolgáltató abban az esetben végzi el, ha az alábbi feltételek maradéktalanul teljesülnek:
- Az átadó Előfizetőnek nincs lejárt díjtartozása, illetve az átadó Előfizető vállalja, hogy az
átírás teljesítéséig az átírással érintett szolgáltatásra vonatkozó összes kiegyenlítetlen
tartozását a Szolgáltató felé a számlán / számlákon szereplő határidőben teljesíti.
- Üzleti Előfizető esetén, a következő dokumentumok becsatolása szükséges: cégbírósági
végzés, aláírási címpéldány, bankszámlaszám, adószám, meghatalmazás.
- Üzleti és egyéni átvállaló Előfizető esetében is, amennyiben íz átírásra vonatkozó igény
benyújtásától számított 10 munkanapon belül a jelen pontban felsorolt, hiányzó okmányok
becsatolása nem történik meg. úgy az átírásra vonatkozó igény – minden további tájékoztatás
nélkül – automatikusan érvényét veszti, a Szolgáltató az igényt törli.
1.3.2. Átírás üzleti Előfizető esetén
Amennyiben az Üzleti Előfizetőnek átalakulása miatt válik szükségessé a szolgáltatás átírása, Előfizető
az átírás díját köteles megfizetni.
Az Előfizető kérése alapján lehetőség van nem azonos kategóriába tartozó előfizetők közötti átírásra is.
Ha egyéni Előfizetőről kérik Üzleti Előfizetőre a szolgáltatás átírását, nem kell megfizetni a két
előfizetői kategória közötti egyszeri (telepítési) díjkülönbözetet.
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Amennyiben felszámolás alatt álló Üzleti Előfizető kéri a szolgáltatás átírását, a felszámolási eljárás
megkezdése előtt keletkezett díjtartozást nem az átírás, hanem a felszámolás eljárás során érvényesíti a
Szolgáltató.
1.3.3. Áthelyezés
Az Előfizető kérheti, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét a Szolgáltató földrajzi
szolgáltatási területén belül az Előfizető által kért más helyen biztosítsa. Az Előfizető az áthelyezési
igényét telefonon, és a Szolgáltató által rendszeresített megrendelőlapon nyújthatja be a
Szolgáltatóhoz.
A Szolgáltató nem köteles áthelyezni a szolgáltatási hozzáférési pontot az Előfizető kérésére akkor, ha
az Előfizetőnek a Szolgáltatóval szemben díjtartozása áll fenn. Az áthelyezési kérelmet a Szolgáltató
nem köteles teljesíteni, ha a szolgáltatást az Előfizető szerződésszegése miatt korlátozta mindaddig,
amíg az Előfizető a korlátozás okát meg nem szüntette.
A Szolgáltató hiánytalan áthelyezési igény Szolgáltatóhoz való beérkezését követő 15 napon belül
végzi el az igény teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, és ezen időn belül írásban értesíti
igénylőt arról, hogy
a) az áthelyezési igénybejelentést elfogadja, és azt az ÁSZF-ben meghatározott határidőn, legfeljebb
azonban az igény beérkezését követő 15 napon belül, vagy az Előfizető által az áthelyezési
igényben megjelölt későbbi, de legfeljebb az áthelyezési igény Szolgáltatóhoz való beérkezésétől
számított 30 napon 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
c) az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában elutasítja. Ugyanígy jár el a Szolgáltató akkor
is, amennyiben az Előfizető az áthelyezési igényét a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén
kívüli hozzáférési helyre kéri.
A b) és a c) pont esetén az Előfizető választhat, hogy áthelyezési igényét továbbra is fenntartja-e, vagy
megszüntetheti előfizetői jogviszonyát. Ezekben az esetekben a Szolgáltató a határozott tartamú
előfizetői szerződés idő előtti megszűnése okán az Előfizetővel szemben kötbért nem érvényesít.
A Szolgáltató a fent meghatározott határidő be nem tartása esetén kötbért köteles fizetni, amelynek
mértéke a 6.3.6. pontban került szabályozásra.
Az előfizetői hozzáférési pont megszüntetésétől a szolgáltatás igénybevételére alkalmas áthelyezés
teljesítéséig az előfizetői szolgáltatás szünetel, amely időszak alatt az Előfizetőt díjfizetési
kötelezettség nem terheli.
A Szolgáltató az áthelyezésért díjat számíthat fel, amelynek mértékét az ÁSZF 5. sz. melléklete
tartalmazza.
Az előfizetői hozzáférési pont áthelyezése és átírása kölcsönösen kizárják egymást.
Áthelyezés esetén, az áthelyezés miatti szüneteltetés időtartam sem számít bele a határozott
időtartamba.
Ha az Előfizető jogviszonyát megszünteti, és ezt követően a volt Előfizetőtől újabb igénybejelentés
érkezik, azt a Szolgáltató új igénynek tekinti, és az előfizetői jogviszony létrejöttére vonatkozó
szabályok szerint jár el.
1.3.4. Csomagváltás az Előfizető kérelmére
Az Előfizető a határozatlan időtartamú szerződés tartama alatt, illetve a határozott időtartamú
szerződés esetében abban az esetben, ha az a Szolgáltató kifejezetten hozzájárul, bármikor,
kezdeményezheti az Előfizető igényelt programcsomag módosítását, más díjcsomagra, akciós
ajánlatra. A módosításra az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó szabályok vonatkoznak.

Az Előfizető nyilatkozatai
a) A jelen egyedi előfizetői szerződés tartalmát megismertem, a benne foglaltakat elfogadom és magamra és a velem
egy háztartásban lakókra nézve kötelezően tudomásul veszem.
b) Kijelentem, hogy a jelen Szerződés megkötésekor az alábbi előfizetői kategóriába tartozom:
[ ] egyéni előfizető
[ ] nem egyéni előfizető
c) Tudomásul veszem, hogy az előfizetési szerződésem elválaszthatatlan részét képező mindenkori érvényes
Általános Szerződési Feltételek és annak mellékletei (különösen a Szolgáltató Adatkezelési és Adatvédelmi
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Szabályzata) megtekinthető az Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában annak nyitva tartási idejében, továbbá a
Szolgáltató internetes honlapján.
d) Kijelentem, hogy az egyedi előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg az ÁSZF kivonatát átvettem.
e) Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás egyes feltételeit (különösen a díjat és a szolgáltatott programcsomagok
összetételét) a Szolgáltató az érvényes Általános Szerződési Feltételekben szabályozott módon előzetes értesítés
mellett, egyoldalúan is módosíthatja. Beleegyezem abba, hogy ha a Szolgáltatónak az egyoldalú
szerződésmódosításról szóló tájékoztatóban megadott határidőn belül nem nyilatkozom, továbbá ha díjmódosítás
esetén a módosított díjat befizetem, az a módosított feltételek elfogadásának minősüljön.
f) Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás egyes feltételei (különösen a harmadik személy részére történő
jogosulatlan jel- vagy szolgáltatásátengedés, illetve jogellenes jelvételezés esetén a Szolgáltatót megillető kötbér) a
szerződésre irányadó lényeges rendelkezéstől jelentősen eltérnek.
g) Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató az általa kezelt adataimat nemfizetés esetén behajtás céljából
megbízottjának átadhatja, és személyes adataim kezelése során a hatályos törvények és rendeletek, valamint az
érvényes Általános Szerződési Feltételek mellékleteként kiadott Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata szerint jár
el.
h) Személyes adataimnak a Szolgáltató marketing céljaira (sorsolás, tájékoztatók, kereskedelmi ajánlatok küldése,
stb) történő felhasználásához hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozatomat a Szolgáltató
ügyfélszolgálatán később bármikor megváltoztathatom.
[ ] igen
[ ] nem
i) Személyes adataimnak harmadik fél marketing céljaira (tájékoztatók, kereskedelmi ajánlatok küldése, stb) történő
kiadásához hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozatomat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán később
bármikor megváltoztathatom.
[ ] igen
[ ] nem

Kelt: ………………………, 201………………
……………….…………
szolgáltató

……………………………
előfizető

Az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata: (ha nem azonos az Előfizetővel )
Hozzájárulok, hogy az Előfizető a fent megjelölt, tulajdonomat képező ingatlanon ezen előfizetői szerződést a fenti
feltételekkel megkösse.

Kelt: ………………………….., 201……………..……

…..………………………..
az ingatlan tulajdonosa

Érvényes: 2014. július 01.-től
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