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Egyedi Előfizetői Szerződés egyéni előfizetők részére
ELŐFIZETŐ ADATAI
NÉV*:

Teszt Előd

LAKÓHELY/TARTÓZKODÁSI HELY*:

3630 Putnok Szőlős csemetekert

SZÁMLÁZÁSI CÍM (SZÁMLAKÜLDÉSI CÍM):

3630 Putnok Szőlős csemetekert

SZÜLETÉSI NÉV*:

Teszt Előd

SZÜLETÉSI HELY*:

Saslak

SZÜLETÉSI IDŐ*:

2000.01.01.

ANYJA SZÜLETÉSI NEVE*:

Teszt Anya

AZONOSÍTÓ OKMÁNY TÍPUSA ÉS SZÁMA*:

Igazolvány 123456OK

KAPCSOLATTARTÁSRA ALKALMAS ELÉRHETŐSÉGEK
tesztelod@mail.com
E-MAIL CÍM*:
MOBIL TELEFONSZÁM*:

+36709123456

MYVODAFONE AZONOSÍTÓ:

3000122456

*Szerződés megkötése és teljesítése céljából megadandó adat. Adatkezelésről bővebben: Vodafone Magyarország zrt. Egyéni Előfizetők számára nyújtott
Helyhez Kötött Elektronikus Hírközlési Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 3. számú melléklet.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Név: Vodafone Magyarország Zrt.
Székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
Levelezési címe: 1476 Budapest, Pf. 350).
Cégjegyzékszám: 01-10-044159
Központi Ügyfélszolgálat, Hibabejelentő telefonszám Vodafone hálózatból: 1270; hálózaton kívülről: +36 1 288 1270
Szolgáltató hibabejelentőjének további elérhetőségei: A Szolgáltató ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségének címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3. (Westend City
Center);
Nyitvatartás
hétfő 10:00–20:00
kedd 10:00–20:00
szerda 10:00–20:00
csütörtök 8:00–20:00
péntek 10:00–20:00
szombat 10:00–20:00
vasárnap 10:00–18:00
E-mail: ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com
Honlap: www.vodafone.hu
ÁSZF-ek elérhetősége
Az ÁSZF a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf honlapon és a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodáiban érhető el.
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS/OK
A szolgáltatás/ok nem egyetemes szolgáltatás/ok.
MEGRENDELÉS AZONOSÍTÓ: 11002

SZOLGÁLTATÁS/OK ADATAI
ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONT HELYE: 3573 Sajópetri Dankó Pista utca 9
NYILATKOZAT AZ ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONTOT MAGÁBA FOGLALÓ INGATLAN HASZNÁLATI JOGCÍMÉRŐL
Az Előfizető büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, szavatolja és kártérítő felelősséget vállal azért, hogy

a Szolgáltatás létesítését olyan ingatlanba kéri, melyet jogszerűen használ;
 az ingatlanhasználat jogcíme:

kifejezetten hozzájárul ahhoz, - vagy amennyiben az ingatlant bérlőként használja, úgy kijelenti, hogy rendelkezik az ingatlan
tulajdonosának vagy haszonélvezőjének előzetes hozzájárulásával - hogy a Vodafone, mint Szolgáltató az ingatlanban a Szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges Előfizetői hozzáférési pontot létesítse, ezzel összefüggésben a hálózat kiépítési, esetlegesen szükséges
átépítési munkálatokat az ingatlanban elvégezze, a Szolgáltatás létesítése és nyújtása céljából a Szolgáltató munkavállalói/megbízottjai az
ingatlant használják;

az Előfizetői Szerződésből eredő kötelezettségeinek – például, de nem kizárólagosan a Szolgáltatás létesítésének, a Szolgáltatás
igénybevétel ellenőrzésének, hibaelhárításnak biztosítása az ingatlanban – eleget tud tenni;
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jogosult a jelen nyilatkozat megtételére, ahhoz valamennyi személy, akinek az ingatlan vonatkozásában fennálló jogát a jelen
nyilatkozatban foglaltak érintik, a jelen nyilatkozat megtételét megelőzően hozzájárult, továbbá a létesítéshez szükséges valamennyi
esetlegesen szükséges egyéb hozzájárulással is rendelkezik;
amennyiben (i) a jelen nyilatkozatban foglaltak részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak (azaz különösen, de nem
kizárólagosan mégsem rendelkezik az Ingatlan tulajdonosának vagy haszonélvezőjének a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges
hozzájárulásával) és (ii) a Szolgáltató által a jelen nyilatkozat alapján a Szolgáltatás létesítésével vagy nyújtásával összefüggésben elvégzett
munkálatokkal vagy az ingatlan használatával összefüggésben harmadik személy (különösen, de nem kizárólagosan az Ingatlan
tulajdonosa/tulajdonosai/haszonélvezője) ebből eredő kárai megtérítése iránt a Szolgáltatóval szemben követelést támaszt, úgy a
Szolgáltatóval szemben támasztott valamennyi követelés vonatkozásában e harmadik személy részére a Szolgáltató helyett közvetlenül
teljesít, a károkat megtéríti, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy nyilatkozata valótlanságával a Szolgáltatónak okozott károkat a Ptk
szerint megtéríti.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató fenti nyilatkozatok valóságtartalmát, az Előfizető felelősségi körébe tartozó szükséges hozzájárulások
meglétét nem vizsgálja, fenti nyilatkozatban foglaltakért kizárólag az előfizető tartozik felelősséggel.
A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályok, elsősorban az 2013. évi V. törvény – a
Ptk. – hatályos rendelkezései az irányadóak.
A szolgáltató az előfizetői hozzáférési pontot a választása szerinti műszaki hozzáférés típuson, helyhez kötötten helyezi el, figyelembe véve az
Előfizető által igényelt létesítési helyen a Szolgáltató rendelkezésére álló műszaki lehetőségeket, és technológiai megvalósíthatóságot. Amennyiben
az Előfizető által igényelt szolgáltatás sajátosságai okán az igény csak bizonyos hozzáférés típuson teljesíthető, akkor a Szolgáltató ennek, és a
műszaki teljesíthetőségeinek figyelembevételével határozza meg, hogy a szolgáltatást mely hozzáférés típuson létesíti.
SZÁMLÁZÁSI ADATOK
FOLYÓSZÁMLASZÁM:

200012456

SZÁMLAKÜLDÉSI NÉV:

Teszt Előd

DÍJFIZETÉS MÓDJA:

Bankkártya

SZÁMLA FORMÁTUMA:

Havi elektronikus számla

SZÁMLAZÁRÁS NAPJA:

Minden hónap 25. napján

A számlakibocsátás határideje a számlazárás napját követő 8 nap. Amennyiben az Előfizető az aktuális számláját nem kapja kézhez az ÁSZF-ben
meghatározott kézbesítési időpontig, úgy ezt 5 napon belül az Ügyfélszolgálatnál köteles jelezni.

TV
SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA
A TV szolgáltatás mint Műsorterjesztési szolgáltatás leírása az ÁSZF 1.sz. Mellékletében található.

TV SZOLGÁLTATÁS AZONOSÍTÓJA
DÍJCSOMAG MEGNEVEZÉSE
Vodafone TV
Vodafone Mediabox
TV belépési díj

Vodafone TV #11001
DÍJAK**

KEDVEZMÉNY
MEGNEVEZÉSE

KEDVEZMÉNY
MÉRTÉKE**

Mediabox

790.00 Ft

13590.00 Ft
790.00 Ft

Vodafone
kedvezmény

20000.00 Ft

**A feltüntetett árak Ft-ban értendő bruttó árak, melyek tartalmazzák az ÁFA-t.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi egyéb díj az ÁSZF 2.sz. mellékletében található azzal, hogy e díjak az Egyedi előfizetői szerződés részét
képezik anélkül, hogy azok az egyedi előfizetői szerződésben tételesen fel lennének sorolva .

TV CSOMAG LEÍRÁSA
CSATORNAKIOSZTÁS
KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

M1 HD, M2 HD, Duna HD, M4 Sport HD, Duna World, M5 HD, MR1 - Kossuth Rádió, MR2 - Petőfi Rádió, MR3 Bartók Rádió

TOVÁBBI CSATORNÁK

TV2 HD, RTL Klub HD, SuperTV2 HD, RTL II HD, VIASAT3 HD, Comedy Central, VIASAT6, RTL+, RTL Spike,
Humor+, Comedy Central Family, MTV Hungary, ATV Spirit HD, Film+ HD, Mozi+ HD, PRIME, Cool HD, Izaura
TV, TV4, AXN HD, Sorozat+, Story4, Jocky TV, Paramount Channel HD, RTL Gold, Moziverzum HD, Film4,
Galaxy4, Epic Drama HD, Sony Movie Channel, Sony Max, FilmBox, ATV HD, Hír TV, Euronews, Spíler1 HD,
Spíler2 HD, Eurosport1 HD, Eurosport2 HD, Nickelodeon, Nick Jr., Disney Channel, Cartoon Network,
NickToons, Kiwi TV, Baby TV, Discovery Channel HD, National Geographic HD, Investigation Discovery HD,
National Geographic WILD HD, History Channel HD, Viasat History, Animal Planet HD, Ozone TV HD, Viasat
Nature HD, Viasat Explore, Discovery Science, Da Vinci, Discovery Showcase HD, DTX, TLC, FEM3, Travel
Channel HD, LiChi TV, LifeTV HD, Fishing & Hunting HD, Fine Living, Food Network HD, Sláger TV HD, Muzsika
TV, Zenebutik, MTV Hits, MTV Live HD, MTV Rocks, VH1, Bonum TV, Hatoscsatorna, ORF1, RTL, SAT.1, TVE,
ZDF, English Club, BBC World News, CNN International
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HELYI TV CSATORNÁK

A csomagban elérhető helyi TV csatornák listáját az ÁSZF vonatkozó függeléke tartalmazza.

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI, FELTÉTELEI AZ EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁS ESETÉN AZ ELŐFIZETŐT MEGILLETŐ JOGOK (g)
Az ÁSZF 12. Az Előfizetői Szerződés módosításának és megszűnésének esetei és feltételei című pontja tartalmazza.
A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK ESETEI, FELTÉTELEI ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI (h)
Az ÁSZF 12. Az Előfizetői Szerződés módosításának és megszűnésének esetei és feltételei című pontja tartalmazza.
JOGVITA ESETÉN IRÁNYADÓ RENDELKEZÉSEK (i)
Az ÁSZF 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták című pontja tartalmazza.
SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI, KÜLÖNÖSEN A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉRE, KORLÁTOZÁSÁRA,
SZÜNETELTETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MEGSZEGÉSE ESETÉN AZ ELŐFIZETŐT MEGILLETŐ JOGOK, A DÍJVISSZATÉRÍTÉS
RENDJE, AZ ELŐFIZETŐT MEGILLETŐ KÖTBÉR MÉRTÉKE (j)
Az ÁSZF 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták és az ÁSZF 7. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér című pontjai
tartalmazzák.
ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS SZÜNETELTETÉSÉNEK ÉS A SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK FELTÉTELEI (k)
Az ÁSZF 5. A Szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása, felfüggesztése című pontja tartalmazza.
HIBABEJELENTÉSEK MEGTÉTELÉNEK, SZÁMLAPANASZOK BEJELENTÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDJAI, VALAMINT A HIBABEJELENTÉSEK
ÉS SZÁMLAPANASZOK ELINTÉZÉSI RENDJE, A KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (l)
Az ÁSZF 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták című pontja tartalmazza.
ELÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Az ÁSZF 2. Az Előfizetői Szerződés megkötése és feltételei és az ÁSZF 12. Az Előfizetői Szerződés módosításának és megszűnésének esetei és
feltételei című pontjai tartalmazzák.

ELŐFIZETŐI NYILATKOZATOK(e)

Nyilatkozom, hogy az Előfizetői Szerződés megkötése során az elfogadó nyilatkozat megtételekor az ajánlat és az előfizetői szerződés lényeges
tartalma számomra ismert volt.
Nyilatkozom, hogy az egyedi Előfizetői Szerződésben foglaltakat – különösen az abban foglalt hivatkozásokat – megismertem és tudomásul
veszem. Tudomásul veszem, hogy az Előfizetői Szerződés az egyedi előfizetői szerződésből és az egyedi előfizetői szerződés tárgyát képező
szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételekből (ÁSZF) áll, a szolgáltatással kapcsolatos kérdésekben elsősorban az egyedi
előfizetői rendelkezések, másodsorban az ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
Kijelentem, hogy az Előfizetői Szerződés ideje alatt szóban úgy nyilatkoztam, hogy amennyiben a Szolgáltató az Előfizetői Szerződés módosítását
kezdeményezi, a nyilatkozattételem elmulasztása, mint ráutaló magatartás, vagy a tevőleges magatartásom a szerződés módosítás elfogadásának
minősül.
Megegyezésünknek megfelelően kérem, hogy a Szolgáltató az Előfizetői Szerződést az általam megadott e-mail címre elektronikus levélben küldje
meg.
Nyilatkozom, hogy az Előfizetői Szerződés megkötése előtt megkaptam a Szolgáltatótól a tájékoztatást arról, hogy az Előfizetői Szerződés
fennállása alatt, vagy annak megszűnését követően az Eht. 143. § (2) bekezdése szerinti elévülési időn belül évente egyszer ingyenesen kérhetem
az Előfizetői Szerződés általam megjelölt időpontjában hatályos tartalmáról szóló, legalább az Eszr. 11. § (1) bekezdés szerinti elemeket tartalmazó
dokumentum átadását.
Előfizető nyilatkozom, hogy a Szolgáltatónál fenntartott előfizetésemhez megrendelem az elektronikus számlázást. A Szolgáltató az E-számla
igénybevétele alatt az Előfizetői Szerződéssel, az Előfizető által használt szolgáltatásokkal, illetve azok igénybevételével kapcsolatos (jogszabály
előírása alapján nem kötelezően tértivevénnyel küldendő) tájékoztató leveleket és értesítéseket, (így például az Előfizető által bejelentett
panaszok kivizsgálásának eredményéről szóló, valamint a kiállított számlák teljesítésével kapcsolatos felszólításokat) az Előfizető által az Előfizetői
Szerződésben megadott kapcsolattartási e-mail címre küldi meg jelszavas titkosítással ellátva (elektronikus dokumentum). Az elektronikus
számlázásróI részletes információ a www.vodafone.hu oldalon letölthető ÁSZF 7.1.2.8. pontjában érhető el.
Előfizető kijelentem, hogy a Szolgáltatótól az Eht. 159. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatást megkaptam, erről
részletes információt az ÁSZF 3. számú melléklete tartalmaz.
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Kijelentem, hogy az előfizetői szerződésre vonatkozó szerződési nyilatkozatom megtétele előtt a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti
tájékoztatást megkaptam, így különösen az üzlethelyiségen kívül és a távollevők között kötött szerződés esetén a fogyasztót megillető, indokolás
nélküli 14 napos elállási, illetve felmondási jog gyakorlásának lehetőségéről és feltételeiről az alábbiak szerint:
Az ÁSZF 12.5.4.1. ii. rendelkezése jelenleg: "A jelenlevők között üzlethelyiségen kívül és a távollévők között megkötött Előfizetői Szerződés esetén
az Egyéni Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésétől számított 14 (tizennégy) napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül
elállhat az Előfizetői Szerződéstől. Ha a Szolgáltató az Előfizetői Szerződés teljesítését az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül már
megkezdte, az Előfizetőt az Előfizetői Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti
meg.”
Kijelentem, hogy elfogadom, hogy a Szolgáltató értesítési kötelezettségének – beleértve a felmondást is – az általam megadott elérhetőségeken
az Eht. 144. § (4) bekezdés a)-c) pontjában foglaltaknak megfelelően elektronikus úton vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás jellegéhez
igazodó módon (különösen: SMS, MMS, telefonhívás) is eleget tehet.
igenyt tartok tartos adathordozon. Nyilatkozom, hogy az ÁSZF teljes szövegének a rendelkezésemre bocsátására
Kérem , hogy a Szolgáltató a számlát elektronikus úton küldje meg részemre a személyes adataimnál megadott e-mail címemre.
Nyilatkozom, hogy a szolgáltatást egyéni előfizetőként kívánom igénybe venni.
Előfizető/Előfizető képviselője ezúton kijelentem, hogy szándékomban áll a Vodafone Magyarország Zrt. által nyújtott kiskereskedelmi társszolgáltatótól igénybevett nagykereskedelmi hozzáférés átengedésére épülő - előfizetői szolgáltatást az átengedést követően a Vodafone
Magyarország Zrt-től igénybe venni.
Előfizető/Előfizető képviselője ezennel kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. a Magyar Telekom Nyrt. előtti
átengedéssel kapcsolatos eljárás során személyes adataimat (név, hozzáférési pont címe, kapcsolattartási telefonszám) kezelje, felhasználja és a
Magyar Telekom Nyrt. részére továbbítsa.
Előfizető/Előfizető képviselője ezúton felhatalmazom a Vodafone Magyarország Zrt-t, hogy a Magyar Telekom Nyrt-nél esetlegesen fennálló
előfizetői díjtartozásomat megismerje.
Előfizető/Előfizető képviselője kijelentem, hogy a Magyar Telekom Nyrt-vel vagy a Magyar Telekom Nyrt. nagykereskedelmi partnerével fennálló
előfizetői szerződésemet az átengedést követően nem kívánom fenntartani.
EGYÉB NYILATKOZAT
Előfizető ezúton büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

sem szerződéskötési képességemben, sem pedig szerződéskötési jogosultságomban nem vagyok korlátozva, az Egyedi Előfizetői
Szerződés megkötésének akadálya nincsen, továbbá

az általam az Előfizetői Szerződésben megadott adatok és nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.

A SZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSÉNEK HATÁRIDEJE (c)
A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását a szerződés megkötésének időpontjától számított 15 napon belül elkezdi, amennyiben ennek nincs műszaki
vagy egyéb akadálya. A Szolgáltatás létesítésének legkésőbbi időpontja ez utóbbi esetben is: 2020.02.13.
Az Előfizető a Szolgáltatás megkezdésének határidejeként ezt a későbbi időpontot elfogadja. A Szolgáltató az Előfizető előzetes telefonos
értesítése és jóváhagyása mellett előteljesítésre jogosult, Előfizető kéri a szolgáltatásnyújtás megkezdését az elállási idő letelte előtt.

AZ EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE (d)
Az Egyedi Előfizetői Szerződés a szolgáltatás aktiválásának napján lép hatályba.

Kelt: Miskolc, 2019.11.15.
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