Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft.
Egyedi Előfizetői Szerződés Egyéni Előfizetők számára – Mobil rádiótelefon és internet szolgáltatás
ALAPSZERZŐDÉS

Előfizető ügyfélszáma:

Disztribútor név:

Disztribútor kód:

Értékesítő személy neve:

Értékesítő azonosítója:

Egyéb belső azonosító:

Gondozó személy neve:

Gondozó azonosítója:

Ajánló személy neve:

Ajánló azonosítója:
EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYÉNI ELŐFIZETŐK SZÁMÁRA

☐ Új

☐ Szerződés hosszabbítás

Szolgáltatás típus megnevezése

☐ Díjcsomagváltás

☐ Utólagos számráhordozás

☐ Adatmódosítás

Kapcsolódó mellékletek

Választott szolgáltatás díjcsomagja
1.sz.

2.sz.

3.sz.

4.sz.

Mobil rádiótelefon szolgáltatás
Mobilinternet szolgáltatás

Jelen dokumentum a Szolgáltató általi visszaigazolásig megrendelői igénynek (ajánlat), az Előfizető pedig igénylőnek minősül!

1. Előfizető adatok (Továbbiakban: Előfizető) (valamennyi adat megadása kötelező)
Szerződő adatai
Név:
Cím:
Születési név:

Anyja születési neve:

Születési hely:

Születési idő:
Azonosító okmány
száma:
Azonosító okmány
száma:

Azonosító okmány típusa:
Azonosító okmány típusa:
Levelezési adatok
Levelezési név:
Levelezési cím:
Bankszámlaszám:
E-számla e-mail cím:
Díjfizetés módja:

☐ Postai csekk

☐ Csoportos beszedési megbízás

☐ Banki átutalás

Kapcsolattartói adatok
Név:

Kapcsolattartó e-mail cím:

Elsődleges telefonszám:

Másodlagos telefonszám
számhordozás esetén:

Szerződés hatályba lépésének dátuma:(kitöltés hiányában megegyezik a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésének
dátumával)

2. Szolgáltató adatai (a továbbiakban: Szolgáltató)
Neve:

Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft

Székhelye:

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 35/A

Postacíme (iroda):

1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.

Cégjegyzékszám:

15-09-079988

Szolgáltató internetes elérhetősége:

www.netfone.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége (hibabejelentő):
Ügyfélszolgálat nyitva tartása:

+3670 850 1250, valamint 1250 és +36 1 878 1800 (tel), +36 1 696 0901 (fax),
ugyfelszolgalat@netfone.hu (e-mail)
munkanapokon: Hétfő: 8:00 – 20:00, Kedd – Csütörtök: 10:00 – 17:00, Péntek: 10:00 14:00

A mindenkor hatályos Egyéni Előfizetőkre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) és annak valamennyi melléklete a Szolgáltató Ügyfélszolgálati pontján és internetes honlapján
tekinthető meg. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások nem minősülnek egyetemes szolgáltatásnak.
Az Előfizető és a Szolgáltató együttesen a továbbiakban: Felek. Az előfizetői jogviszony jelen Előfizetői Szerződésből (a továbbiakban: Szerződés) és a Szolgáltató Egyéni Előfizetőkre vonatkozó ÁSzF-ben
foglaltakból áll. A Felek különös tekintettel az adatkezelésre vonatkozóan, a Szerződés hatálya alatt és azt követően is betartják a Szolgáltató ÁSzF 10.2.1 pontjában foglaltakat.

3.

Előfizetéssel kapcsolatos feltételek:
3.1
A Szerződés hatálybalépése és időtartama: A Szerződés a Felek egyező akaratával érvényesen a Szerződés és a kapcsolódó mellékletek kitöltésével és annak
Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre. A Szolgáltató telefonos visszajelzésével a Szerződés a Szolgáltató aláírása nélkül is érvényes.
3.2
A Szolgáltatás megkezdésének határideje: A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását a szerződés megkötésének időpontjától számított 15 napon belül elkezdi,
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amennyiben ennek nincs műszaki vagy egyéb akadálya. A Szolgáltatás létesítésének legkésőbbi időpontja a szerződés megkötésétől számított 90. nap. Az Előfizető a
Szolgáltatás megkezdésének határidejeként ezt a későbbi időpontot elfogadja.
3.3
Amennyiben a jelen Szerződés határozott időtartamú, a határozott időtartam a jelen szerződéssel megrendelt szolgáltatás(ok) aktiválásától számított, az 1.sz.
mellékletben meghatározott 6, 12 vagy 24 hónap elteltével jár le. A lejárat napja az aktiválás napját követő 6., 12. vagy 24. hónap azonos naptári napja, annak hiányában a
következő nap.
3.4
Határozott idejű szerződés: A Szerződés az 1. sz. mellékletben meghatározott időtartamra jön létre. Határozott idejű szerződés esetén a jelen szerződés 1. sz.
mellékletében jelzett dátum kitöltésének hiányában az Előfizetői Szerződés a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésének napján lép hatályba. Az érvényes Szerződés
megszűntetése a megszűntetés jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett lehetséges abban az esetben is, amennyiben a Szolgáltató még nem kezdte meg a Szolgáltatás
nyújtását. A Szerződés a határozott idő elteltét követően határozatlan időtartamú szerződéssé válik. A határozott időtartamú szerződés megszűntetésének
jogkövetkezményeit rögzítő részletszabályokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.
3.5
A határozott idejű szerződés időtartama, az 1. sz. mellékletben meghatározott 6, 12 vagy 24 hónap, kivéve, amennyiben a szolgáltatás megrendeléséhez
készülékvásárlás is kapcsolódik. Amennyiben Előfizető 24 hónapos határozott idejű szerződést köt, akkor aláírásával kijelenti, hogy a szerződés megkötését megelőzően a
Szolgáltató felajánlotta a 12 hónapig tartó, valamint a határozatlan időtartamú szerződés megkötésének lehetőségét és bemutatta azok részletes feltételeit.
4.

Az Előfizető adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatai a hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezeléséhez:

Előfizetői nyilatkozat

Igen

Nem

Hozzájárulok, hogy Adataimat a Szolgáltató a saját üzleti ajánlatainak kidolgozása, piackutatási tevékenységek ellátása céljából kezelje, e célból más
adatállománnyal összekapcsolja, valamint saját közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára szolgáló közlés továbbítására –
automatizált (emberi beavatkozás nélküli) hívórendszert vagy előfizetői kapcsolat létrehozására szolgáló más automatizált eszközt alkalmazhat.
Előzetesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató vagy általuk megbízott harmadik személy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) rendelkezései alapján a megadott elérhetőségeimre részemre továbbíthatja a Szolgáltató saját közvetlen
üzletszerzés célját szolgáló küldeményét, azokon megkereshet.
Hozzájárulok, hogy a Szolgáltató részemre továbbíthat a Grtv. – különös tekintettel annak 6. §-ára - hatálya alá nem tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve egyéb, a
Grtv. szerint reklámnak nem minősülő tájékoztatás célját szolgáló küldeményt.
Hozzájárulok az előfizetői adataimnak harmadik személyhez történő továbbításához tudományos célra, közvélemény- vagy piackutatás céljából.
Hozzájárulok, hogy előfizetői adataimat a Szolgáltató értéknövelt szolgáltatások nyújtása céljából az ilyen szolgáltatások nyújtásához, illetve értékesítéséhez
szükséges mértékig és ideig feldolgozhatja.
Különleges szabályok: Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen jogcímen nem jogosult a jelen Szerződésből
eredően őt megillető jogokat harmadik személyre átruházni.
6. A Szerződés módosításának legfőbb esetei, feltételei, az egyoldalú módosítás esetén az előfizetőt megillető jogok: A részletes szabályokat az ÁSzF 9.2, 9.3 pontjai
tartalmazzák.
7. A Szerződés megszűnésének legfőbb esetei, feltételei és jogkövetkezményei: A részletszabályokat az ÁSzF 12. pontja tartalmazza.
8. Jogvita esetén az alábbi típusú eljárások állnak az előfizető rendelkezésére: Az eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos információkat az ÁSzF 6.6. pontja
tartalmazza.
9. A szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményei: A szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményeit, különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére,
korlátozására vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az Előfizetőket megillető jogokat, díjvisszafizetés rendjét, az Előfizetőt megillető kötbér mértékét az ÁSzF 6.2.6,
6.3 és 7.5 pontjai tartalmazzák.
10. Szüneteltetés és korlátozás feltételei: A szüneteltetés feltételeit az ÁSzF 5.1, a korlátozás feltételeit az 5.2 pontja tartalmazza.
11. Hibabejelentések és számlapanaszok: A Szolgáltató ÁSzF-jének 6. pontja tartalmazza a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges
módjait, a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, valamint az 5.1 pontja a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat.
12. Hozzájárulok, hogy a Netfone Telecom Kft. előfizetői szerződésem időtartama alatt előfizetői szerződésem figyelemmel kísérése céljából a személyes adataimat tartalmazó
iratom mellékelten megküldött, önként szolgáltatott másolatát tárolja vagy személyes adataimat tartalmazó iratomat lemásolja és tárolja.
13. Előfizető nyilatkozatai:
13.1 Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen Szerződésben foglaltakat megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem.
13.2 Hozzájárulok, hogy a fent megjelölt kapcsolattartási e-mail címet a Szolgáltató értesítési címként kezelje, és arra megküldje az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos
szolgáltatói értesítéseket.
14. Az előfizetői szerződés fennállása alatt, vagy annak megszűnését követően az előfizetői szerződésből eredő igények elévüléséig, az előfizető évente egyszer ingyenesen
kérheti az előfizetői szerződés általa megjelölt időpontjában hatályos tartalmáról szóló dokumentum átadását.
15. Kapcsolattartás: Szerződő felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítésével, az azzal összefüggő bármely körülménnyel kapcsolatos nyilatkozataikat, értesítéseiket
egymással kizárólag a jelen szerződés 1. és 2. pontjában megjelölt kapcsolattartó személyeken, pontokon keresztül közlik.
5.

A Szerződésben nem érintett kérdésekben az ÁSzF, az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései irányadók. A Szerződés és az ÁSzF esetleges eltérései esetén a Szerződés szabályai, a Szerződés és annak mellékletei eltérése esetén a Szerződés
mellékletében foglaltak irányadók. A Felek a Szerződést – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, arra feljogosított képviselőik útján,
vagy személyesen.

Kelt: Budapest,

……………………………………………………….

………………………………………………..

ÉRTÉKESÍTŐ*

ELŐFIZETŐ

………………………………………………………..
ÉRTÉKESÍTŐ TELEFONSZÁMA

*Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előfizető adatait és személyét beazonosítottam, a szerződésben szereplő adatai a személyes okmányokkal megegyeznek.
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