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amely létrejött
egyrészről

 Egyéni előfizető

 Nem egyéni előfizető

másrészt

között az alábbiak szerint
IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁS
*A havidíj szerződéskötéskor. A változtatás jogát fenntartjuk!

DÍJFIZETÉS MÓDJA ÉS GYAKORISÁGA

SZOLGÁLTATÁS-HOZZÁFÉRÉSI PONT
LÉTESÍTÉSÉÉRT FIZETENDŐ DÍJ
Összesen fizetendő
Ebből szerződékötéskor fizetendő
Vételi hely kiépítésekor fizetendő
A vételi hely kiépítését követő 1 hónapos időközönként fizetendő
x

Ft
Ft
Ft
Ft

Az itt megjelölt
-ig
időpontig Előfizető
köteles az itt megjelölt szolgáltatások
egyikére előfizetni,
mivel szerződésköAz itt megjelölt időpontig Előfizető köteles
a fentebb
tése hűségnyilatkofeltüntetett, vagy azzal egyenértékű, illetve annál magasabb
zathoz kötött.
besorolású
szolgáltatást
igénybevenni,
mivel
szerződéskötése hűségnyilatkozathoz kötött. A csomagok
besorolása az Ügyfélszolgálaton megtekinthető

HŰSÉGNYILATKOZAT

Előfizető jelen Előfizetői szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy ha az Előfizetői szerződést
a hűségnyilatkozatban megjelölt időn belül felmondja, vagy Szolgáltató szolgáltatását Előfizető
felé bármely okból korlátozza, úgy a hűségnyilatkozathoz kötött kedvezményt elveszti, és annak
értékét,
Ft-ot Szolgáltatónak megtéríti.
Előfizető jelen Előfizetői szerződés aláírásával az Általános Szerződési Feltételekben valamint
annak mellékleteiben foglaltakat elfogadja, és elismeri, hogy a szolgáltatásra vonatkozó
díjszabást és egyéb feltételeket megismerte. Előfizető aláírásával hozzájárul, hogy Szolgáltató az
Országos Személyi Adat- és Lakcímnyilvántartó Hivataltól szükség esetén személyi adatait
megkérje. Jelen hozzájárulás egyben engedélynek tekintendő arra az esetre is, ha az Előfizető
egyébként a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
Tv. 2. § (1) bekezdése értelmében adatai kiadását letiltotta.
Előfizető tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételekben és annak mellékleteiben
foglaltakat Szolgáltató a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, egyoldalúan is
jogosult módosítani, mely módosítás hatályba lépése előtt előfizetőt a jogszabályokban foglaltak
szerint értesíti.
Jelen szerződés aláírásával Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató Előfizető személyes
adatait Szolgáltató Adatkezelési szabályzatában, valamint a túlodali nyilatkozatában foglaltak
szerint kezelje.
Előfizetői hozzáférési pont létesítésének határideje:
Az Általános Szerződési Feltételek kivonatában szerepel
Ügyfélszolgálat elérhetősége, nyitvatartási rendje:
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Széksósi út 12. (Telefon/Fax: 06-62-463-444 vagy 06-40-823-444)
Honlap: www.szelmalomktv.hu
Email: ugyfelszolgalat@szelmalomktv.hu
Nyitva tartás: Hétfőn és Szerdán 8-15 óráig, Kedden és Csütörtökön: 14-18 óráig, Pénteken 8-12 óráig

Az Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó tájékoztatás
- Szolgáltató. Általános Szerződési Feltételeinek (továbbiakban ÁSZF) teljes szövege
megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban és a www.szelmalomktv.hu weboldalon.
- Az ÁSZF kivonata a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- Az ÁSZF kivonata tartalmazza a szerződés megszűnésének feltételeit (ÁSZF 10. pont), valamint
a pontjai a szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit ÁSZF 8-9.
- A szerződésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minőségére,
szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a
díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét az ÁSZF 13. pontja tartalmazza.
- A hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjait az ÁSZF
kivonatában találhatók meg (ÁSZF 11-12. pont). A hibabejelentések és ügyfélpanaszok,
számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó
információkat az ÁSZF 12. pontja tartalmazza.
- A szerződésmódosítás feltételeit, az előfizető jogait szerződésmódosítás esetére az ÁSZF
kivonata tartalmazza.(ÁSZF 7. pont)
- Jogvita esetén az előfizető jogosult a vitát hatóság elé terjeszteni. A hatáskörrel rendelkező
hatóságok megnevezését, elérhetőségüket az ÁSZF 13.5. pontjaiban tüntettük fel..
- Ha a természetes személy előfizető korlátozottan cselekvőképes, az előfizetői szerződés
mellékletében a törvényes képviselő adatait is fel kell tüntetni.
Szerződésmódosítás díjmódosítás esetén:
A szerződésmódosítás a másik fél tudomásulvételével válik elfogadottá. Amennyiben a
szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása elfogadásnak minősül.
Amennyiben az Előfizető a módosításokat nem fogadja el, úgy Szolgáltató jogosult az illetékes bíróságtól
kérni a szerződés módosításának kimondását. Szolgáltató a szerződés módosításáról szóló
értesítésében köteles felhívni előfizető figyelmét a jelen pontban foglalt észrevétel-tételi jogára, valalmint
annak jogkövetkezményére.
Előfizető kijelenti, hogy a kábeltelevíziós szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési feltételek
adatkezelési szabályzatát (ÁSZF 5. melléklete) teljes körűen megismerte, s a benne foglalt
rendelkezéseket magára nézve kötelező erejűként elfogadja.
Az adatkezeléssel kapcsolatos megjegyzések, illetve esetleges módosítások:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nyilatkozat a személyes adatok felhasználásáról:
Az előfizető ismeri és elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei 8. mellékletét képező Adatkezelési
Szabályzatában foglaltakat, hogy a szolgáltató személyes illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének
javításához, fejlesztéséhez, továbbá az előfizetői érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a
szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységnek megvalósítása céljából
felhasználja.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes, illetve egyéb adataimat tudományos, közvélemény –
vagy piackutatás, valamint saját, direktmarketing céljából kezelje.
 Igen
 Nem
Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes, illetve egyéb adataimat idegen célú üzletszerzés
céljából kezelje.
 Igen
 Nem
Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes, illetve egyéb adataimat tudományos, közvélemény –
vagy piackutatás, valamint saját, direktmarketing céljából harmadik személy részére átadja.
 Igen
 Nem
Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes, illetve egyéb adataimat elektronikus címtárban való
megjelentetés céljából kezelje.
 Igen
 Nem

Előfizető aláírása:

Számlafizető aláírása:

Szolgáltató aláírása:

Szerződés kelte:

Határozott idejű
szerződés:*
-ig

* Amennyiben itt nem szerepel dátum, a szerződés határozatlan időre jön létre.

