Internet szolgáltatás előfizetői szerződés
Előfizető adatai:

Ügyfélkód: 49952347

Szerződéskód: CNNET20140

Előfizető neve:
Előfizető címe:
Hozzáférési pont címe:

[ ] megegyezik az előfizetői címmel

Számlázási cím:

[ ] megegyezik az előfizetői címmel

Szem. ig. szám / adószám:
Telefonszám:
Kapcsolattartó neve:

[ ] megegyezik az előfizetői névvel

Kapcsolattartó címe:

[ ] megegyezik az előfizetői címmel

Kapcsolattartó telefon:

[ ] megegyezik a telefonszámmal

Szolgáltató adatai
Neve:

Contact Net Kommunikációs és Informatikai Kft.

Címe:

4400. Nyíregyháza, Toldi u. 52.

Telefon/Fax:

Tel: 42/506-637

Fax: 42/506-638

Email/Web:

Email: info@contactnet.hu

Web: www.contactnet.hu

Cégjegyzékszám:

15-09-068355

Bankszámlaszám:

14100055-20018060-70000008 (Volksbank)

Szolgáltatás adatai
Szolgáltatás megnevezése:

Internet hozzáférési szolgáltatás1

Dijcsomagok és árak2:

[
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Fizetési rendszeresség:

[ ] Havonta

[ ] Negyedévente

Fizetési mód :

[ ] Átutalás

[ ] Készpénz

Szolgáltatás időtartama:

[ ] Határozatlan
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[ ] Félévente

Határozott:

[ ] 1 év

[ ] Évente

[ ] 2 év3

Internet felhasználónév:
Internet jelszó:

bndbity8

E-mail cím / felh. név:

@contactnet.hu

POP3: mail.contactnet.hu

E-mail jelszó:

qodmxmr7

SMTP: mail.contactnet.hu

Előfizető kijelenti, hogy a Contact Net Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó díjszabását és Általános Szerződési Feltételeit
(továbbiakban: Á.SZ.F.) teljes körűen megismerte és maradéktalanul elfogadja, továbbá Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben
és az Á.SZ.F. -ben rögzítetteket magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el4. Az Á.SZ.F. a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán és a
www.contactnet.hu/ugyfelszolgalat/dokumentumtar helyen hozzáférhetők. Az itt nem részletezett szerződéses feltételek
tekintetében a Contact Net Kft. Internet szolgáltatásra vonatkozó, mindenkor érvényes Á.SZ.F. az irányadó5. Előfizető a
hibabejelentéseket, valamint a reklamációkat, panaszokat személyesen vagy írásban a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán teheti meg6. A
szerződés, valamint - amennyiben a Felek máshogy nem döntenek - a szolgáltatás nyújtása a szerződés aláírásától lép érvénybe.
A Hozzáférési Pontra kihelyezett technikai eszközök (rádiós eszköz, antenna, kábelek, PoE) a Contact Net Kft. tulajdonát képezik,
melyek rendeltetésszerű használatáért (megfelelő áramellátás, túlfeszültségvédelem, szükség esetén szünetmentes tápegység) és
állagmegóvásáért a szerződött Ügyfél a felelős. A nem megfelelő használatból adódó károkat az Ügyfél köteles megtéríteni.

Nyíregyháza, 2016.04.04

Szolgáltató
1.
2.
3.
4.

Előfizető

A szolgáltatás nem minősül egyetemes szolgáltatásnak
Minőségi célértékek: Á.SZ.F. 4. sz. Melléklet
Határozott idejű szerződés lejártának, megszűnésének, felmondásának esetei, jogkövetkezményei: Á.SZ.F. 9 és 12. pont
Az Előfizetői Szerződés módosításának, megszűnésének esetei, az Előfizetőt ekkor megillető jogok: Á.SZ.F. 9.2 pont, szolgáltatás
szünetelésének, korlátozásának esetei: Á.SZ.F. 5. pont
5. Szolgáltatói szerződésszegés esete, jogviták kérdése, kötbér, felügyeleti szervek: Á.SZ.F. 6. pont, 5. sz. Melléklet
6. Hibabejelentések, panaszkezelés, karbantartási szolgáltatások: Á.SZ.F. 6. pont.
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Hűségnyilatkozat

Szerződéskód: CNNET20140
Ügyfélkód: 49952347
Személy ig. szám:

Alulírott, kijelentem, hogy igénybe kívánom venni a Contact Net Kft Internet szolgáltatás értékesítési
akciójának keretében felajánlott bekötési díj kedvezményt. A kedvezmény elfogadása esetén az általános
15.000 Ft bekötési díj helyett a választott hűségcsomag mellett feltüntetett bekötési díjat kell
megfizetni.
Választott hűségcsomag:
[ ] 1 éves hűség esetén bekötési díj: 6.000 Ft
[ ] 2 éves hűség esetén bekötési díj: 0 Ft

Amennyiben az előfizető szerződése a szerződéskötéstől számított, és a választott hűségcsomagban megjelölt időn belül – akár
normál felmondás útján, akár az előfizetőnek felróható okok miatt – megszűnik, az előfizető köteles az általános bekötési díj és az
igénybe vett kedvezményes bekötési díj közötti különbözetet, valamint a hűségszerződés lejárati idejének végéig fennmaradó havi
díjakat egy összegben a szolgáltató részére megfizetni.

Jelen nyilatkozat az előfizetői szerződés részét képezi.

Kelt: Nyíregyháza, 2016.04.04.

Előfizető aláírása
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Átvételi elismervény
-tól 2016.04.04 napon átvettem
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Internet bekötési díj
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Nyíregyháza, 2016.04.04
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