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1. SZ MELLÉKLET – AZ EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZE
/A Szolgáltató tölti ki!/

Létesítés helye
(LP/UNIT):

Ügyfélazonosító:



Létesítési cím:

 új előfizető regisztrációja/szerződéskötés

 meglévő előfizető új igénybejelentése

ELŐFIZETŐ ADATAI

X EGYÉNI ELŐFIZETŐ

Előfizető neve:
Születési név:
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….
Anyja neve:
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..…..
**Lakcím/Számlázási cím:
Születési hely:
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..…..
Születési idő:
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..…..

06--

……………………………………………………………………………….Tel.:
Levelezési cím:
*Fax:
……………………………………………………………………………….

06--
06--

*Mobil:
……………………………………………………………………………….

*e-mail: ……………………………………..@...........................
……………………………………………………………………………….

 tulajdonosa

Az Előfizető a létesítés helyéül szolgáló ingatlan
* A *-gal jelölt adatok megadása nem kötelező!

 bérlője

** A lakcímkártyán szereplő lakóhely címet kérjük feltüntetni.

TULAJDONOSI NYILATKOZAT
Kitöltendő abban az esetben, ha az Előfizető és a létesítés helyéül szolgáló ingatlan tulajdonosának személye nem egyezik meg!

 MAGÁNSZEMÉLY

TULAJDONOS ADATAI

 VÁLLALAT / INTÉZMÉNY

Tulajdonos neve:
Szem.ig.sz./Adószám:
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….
Lakcím/Székhely:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Tel:

06--

*Fax:

06--

Hozzájárulok, hogy a szolgáltató a jelen adatlapon megadott létesítési helyen, a tulajdonomban levő
ingatlanon belül, a fent feltüntetett Előfizető részére távközlési szolgáltatás hozzáférési pontot
létesítsen, valamint az ehhez szükséges kábelezést a társasház közös tulajdonban álló ingatlanrészein
elvégezze, és a létesített hálózaton a jelen Adatlapon igényelt távközlési szolgáltatásokat nyújtsa.
Tudomásul veszem, hogy a jelen Adatlapon meghatározott létesítési címen, az itt feltűntetett előfizetőn
kívül, másik előfizetőnek nem kerül szolgáltatás kiadásra mindaddig, míg ezen a címen esetleg
díjtartozás van.
A tulajdonosi nyilatkozat aláírása előttünk mint tanúk előtt történt:

*e-mail: ……..................................@......................................
……………………………………………………….
tulajdonos aláírása
Aláírásommal hozzájárulok, hogy a szolgáltató adataimat a jelen
szerződés teljesítése és az abból eredő igények érvényesítése céljából
kezelje.

Aláírásommal hozzájárulok, hogy a szolgáltató adataimat a jelen szerződés teljesítése és az abból eredő igények érvényesítése céljából kezelje.

1.

Név: …………………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………………
Szem.ig.sz.: ………………………………………………….
Aláírás: ……………………………………………………….

* A *-gal jelölt adatok megadása nem kötelező!
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2.

Név: …………………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………………
Szem.ig.sz.: ………………………………………………….
Aláírás: ……………………………………………………….

MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁSOK
TELEFON
Vonal típusa

 Analóg

Díjcsomagok 1905

 Alap
 Lux
Kiadott

06- - 06- 
Hívószám/
számmező

Hordozott



Kiadott

Hordozott

Kiadott

Hordozott

06- - 06- 
06- - 06- 




Honnan: …………………………..
………………………….................
Honnan: …………………………..
………………………….................
Honnan: …………………………..
………………………….................

TELEFONKÖNYVI ADATOK
hogy adataimat a Szolgáltató a telefonkönyvben közzétegye, adataimról a tudakozó
 Normál telefonszám Hozzájárulok,
tájékoztatást adjon.
járulok hozzá adataimnak a telefonkönyvben való közzétételéhez, de kérem, hogy adataimról
 Rejtett telefonszám Nem
a tudakozó adjon tájékoztatást.
járulok hozzá adataimnak a telefonkönyvben való közzétételéhez, és nem járulok hozzá, hogy
 Titkos telefonszám Nem
adataimról a tudakozó tájékoztatást adjon.
Telepítési név:
Lakcím/székhely:
Tevékenységi kör/Foglalkozás/Iskolai
végzettség/Szakképesítés (max. 24 karakter):



Mobil szám (1 db):

e-mail (1 db):

Web cím (1 db):

KÉNYELMI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK



Hívásvárakoztatás

Hívásrészletezőt kér





Hívószámküldés letiltása (nem járulok hozzá, hogy telefonszámom a
hívott készülékén megjelenjen)
Hívásátirányítás



Igen



Nyomtatott hívásrészletező



Elektronikus formában / e-mail



Nem

Híváskorlátozás

Megrendelő egyéb kérdése, közlendője:

KAPUTELEFON KÉSZÜLÉK

**Az Amtel Kft. által biztosított 4.000.-Ft értékű készülékre igényt
tartok.

 Igen

 Nem

** A kiadott készülékeket az Amtel Kft. az előfizetés időtartama alatt az Előfizető rendelkezésére bocsátja, azokért az Előfizetőt az ÁSZF-ben (ÁSZF 3. melléklet)
meghatározott kártérítési felelősség terheli. A szolgáltatás(ok) megszűnése esetén az eszközöket az Előfizetőnek 10 munkanapon belül, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban vissza kell szolgáltatnia az Amtel Kft. részére.

IP TELEFON KÉSZÜLÉK

***Az Amtel Kft. által biztosított 25.400.-Ft értékű készülékre igényt
tartok.

 Igen

 Nem

⃰ ⃰ ⃰100 Mb/s feletti sávszélességű internet szolgáltatás mellett a telefonszolgáltatás IP készülékkel érhető el. A készülék igényelhető a telefonszolgáltatás
megrendelésével. 1 éves határozott idő vállalása esetén a készülék havidíja 2.000,-Ft/hó. Az 1 év lejártával a készülék az előfizető tulajdonába kerül. Határozott időn
belüli felmondás esetén a készülék egyszeri díja az ÁSZF 3. sz. mellékletében rögzített díj.

KAPUTELEFON

Beüzemelést kérek:

(csak a Napliget, RWO-2, Centrál Park lakóparkokban)
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 Igen

 Nem

SZÉLESSÁVÚ INTERNET

Díjcsomagok 1905

Díjcsomagok 1905

Sávszélesség Mb/s

Garantált sávszélesség Mb/s

 DJA (5/1 Mb/s)

5/1

1/0,5

 Alap (20/5 Mb/s)

20/5

2/1

 Médium (40/10 Mb/s)

40/10

5/1

 VIP (150/30 Mb/s)

150/30

20/2

 Fix, publikus IP-cím
Kiegészítő szolgáltatás

Minden díjcsomaghoz 2 800,- Ft/ hó, előfizetésenként 1 db kérhető.
Csak határozott idős díjcsomaghoz igényelhető. 100 Mb/s alatti sávszélességű
internet szolgáltatás esetén 990,- Ft, 100 Mb/s feletti sávszélességű internet
szolgáltatás esetén 1.524,- Ft havidíjért.
A 12 hónapos határozott idő lejártával a router az előfizető tulajdonába kerül.

 Wi-fi router

DIGITÁLIS KÁBEL TV
Díjcsomagok 1905
alap díjcsomagok

 TV HD Basic

 TV HD Plus

alap médiaeszköz

 HD médiabox

 HD médiacard

prémium
médiaeszköz

 Felvétel opció HD médiabox

prémium
díjcsomagok

 HBO Pak + HBO Go
 Cinemax Pak
 Active
 Európa
 MyPrime videotár

 HBO MaxPak + HBO Go
 Filmbox
 Active Box (Filmbox + Active)
 Világ
 Fitness bérlet

további médiaeszköz

 2. HD médiabox
 2. HD médiacard
 2. Felvétel opció HD médiabox

 3. HD médiabox
 3. HD médiacard
 3. Felvétel opció HD médiabox

DÍJKIEGYENLÍTÉS MÓDJA

 Banki átutalás (papír alapú számla, számlaküldés postán, fizetés normál banki átutalással)
 E-számla (elektronikus számla, számlaküldés e-mail-ben, fizetés normál banki átutalással)
 Csekkes befizetés (papír alapú számla csekkszelvénnyel, számlaküldés postán)
Telefon

Internet



Kábel TV

 határozott 
 határozott 
határozatlan 12 hónap
határozatlan 12 hónap
határozatlan
SZERZŐDÉSTARTAM: Az egyedi előfizetői szerződés határozatlan időre jön létre.
Szerződéstartam
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 határozott
12 hónap

KEDVEZMÉNYEK /A Szolgáltató tölti ki!/
Belépési díj
Akciós díjszabás
elengedése
(díjcsomag indexe)

 Telefon
 Internet
 Kábel TV

Több szolgáltatás együttes csomagkedvezménye
(díjcsomag indexe)

 Internet + Telefon (1905)
 Internet + Kábel TV (1905)
 Kábel TV + Telefon (1905)
 Kábel TV + Telefon + Internet (1905)

 Telefon 1905
 Internet 1905
 Kábel TV 1905

SZOLGÁLTATÁS BEÜZEMELÉSE, ÁTADÁSA /A Szolgáltató tölti ki!/
***Szolgáltatás megkezdésének időpontja:

...

 és  óra között

*** A csatlakozás kiépítésének határideje az igénybejelentést követő 15 nap.
Az egyeztetett kiszállási napon az Amtel Kft. műszaki munkatársa a megjelölt idősávon belül tetszőleges időpontban érkezik, ezért az Előfizetőnek a teljes
idősávban szükséges biztosítani a hozzáférést a szolgáltatás átadási pontjához, a lakásba/üzlethelyiségbe/irodahelyiségbe történő bejutást. Amennyiben a
megjelölt idősávban a műszaki munkatárs részére az Előfizető nem biztosítja a bejutást, úgy új kiszállási időpont egyeztetése szükséges. A sikertelen helyszíni
kiszállásról az Amtel Kft. a helyszínen elhelyezett értesítő levélben tájékoztatja az Előfizetőt.

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Az Előfizető a jelen adatlap aláírásával hozzájárul, hogy az adatlapon megadott adatait a szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos
követelések érvényesítése, továbbá az Előfizetővel való hatékonyabb kapcsolattartás (szolgáltatást érintő tájékoztatások) céljából
kezelje, illetőleg azokat a telefonos ügyfélszolgálat annak felhívásakor azonosító adatként megkérdezze.

Hozzájárulok, hogy az Amtel Kft. előfizetői és számlázási adataimat saját üzleti ajánlatainak kidolgozása,
illetve piackutatási tevékenységek ellátása céljából kezelje.
Hozzájárulok, hogy az Amtel Kft. Vásárlói Klubja saját vagy üzleti partnerei termékeinek/szolgáltatásainak
kedvezményes igénybe vételi lehetőségéről tájékoztasson, anélkül, hogy adataimat harmadik
személyhez továbbítaná.
Előfizetői értesítések fogadása:
Hozzájárulok, hogy az Amtel Kft. a jogszabály szerint közvetlen előfizetői értesítést igénylő értesítéseket
részemre e-mailen, vagy az elektronikus számla szolgáltatás igénybe vétele esetén az elektronikus
számlán tegye meg.

 igen  nem
 igen  nem
 igen  nem

Az Előfizető büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa a jelen adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és
egyben tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató azokat a megfelelő igazoló dokumentumokba (személy- és lakcímazonosító okmányok,
valamint az ingatlan jogszerű használatát igazoló dokumentum, így adás-vételi és/vagy bérleti szerződés) való betekintés útján
ellenőrizheti.
Az Előfizető jelen adatlap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az előfizetői jogviszony időtartamára az Előfizető
tulajdonában álló, vagy a használatában lévő ingatlanon a szolgáltatás biztosítása céljából távközlési hálózatot létesítsen.
Jelen Igénybejelentő Adatlap az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésével egyidejűleg annak 1. sz. Mellékletévé, annak
elválaszthatatlan részévé válik. A szolgáltatások megkezdésének feltétele az érvényes Egyedi Előfizetői Szerződés.
Üzleti Előfizető igénybejelentése a cégbírósági bejegyzés és az aláírási címpéldány másolatával együttesen nyújtható be.
Az Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésével egyidejűleg a jelen Adatlapon kívül az alábbi dokumentumokat veszi át:
•

 Egyedi Előfizetői Szerződés;

•

Az igényelt szolgáltatás(ok)ra vonatkozó érvényes árlista:

•

 Valamely szolgáltatás akciós feltételekkel való igénybe vétele esetén az akciós feltételek részletes leírása;
 Mindenkor hatályos ÁSZF kivonat.

•

 Telefon  Internet  Kábel TV

Kelt: Budapest, 2022. ….……………………………….…….

………………………...
Előfizető aláírása

...........................................
P.H. üzleti előfizető esetén
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...................................
Szolgáltató aláírása

………………………...
Szolgáltató pecsétje

