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Előfizetői Szerződés Felmondása

Az Előfizető jelen felmondás aláírásával felmondja jelenlegi Internet szerződését az alábbi
adatokkal, és feltételek elfogadásával:
Előfizető adatai:
Név:
Cím:
Szem. ig szám.:
Anyja neve:
Szül. hely, idő:
Telefonszám:
Jelenlegi díjcsomag:
E-mail cím:

Figyelem! Hiányosan kitöltött dokumentumot nem áll módunkban elfogadni!

A szerződés felmondásának feltételi:

Az Előfizető jogosult a határozatlan idejű előfizetői szerződést bármikor indokolási kötelezettség nélkül nyolc
napos felmondási idővel felmondani, amennyiben a szerződés hűségidővel nem rendelkezik. A Szolgáltató
a 8 napos felmondási határidőt a dokumentum beérkezésétől számolja. Az Előfizető részéről kezdeményezett
szerződés felmondás esetén az Előfizető kötelessége tájékozódni a fizetendő díjakról, illetve az eszközök
leszerelésére időpontot egyeztetni a Szolgáltatatóval. Amennyiben az időpont egyeztetés 8 napon belül nem
történik meg, akkor az előfizetői szerződés azon a napon szűnik meg, amikor az eszközöket a Szolgáltató az
Előfizetőtől leszerelte. Ha az eszközök leszerelése az Előfizető miatt a szerződés felmondástól számított 30
napon belül nem valósul meg, úgy Szolgáltató jogosult a végberendezések díját kiszámlázni az Előfizető felé.
Amennyiben az Előfizetőnek a leszerelés időpontjában fennálló tartozása van, és azt az adott
időpontban, vagy 8 napon belül nem rendezi, a Szolgáltató jogosult leszerelési díjat kiszámlázni.
A felek az egyedi előfizetői szerződésben - a szolgáltatások díjának ezzel arányos megállapítása mellett megállapodhatnak abban, hogy az Előfizető a 4.5.1. pontban biztosított felmondási jogát meghatározott
időtartam alatt nem gyakorolhatja (hűségidő). Amennyiben Előfizető a megállapodással ellentétesen
felmondja az egyedi előfizetői szerződést a meghatározott hűségidő alatt, vagy ha az egyedi előfizetői
szerződés a Szolgáltató részéről az Előfizető szerződésszegésének következtében kerül felmondásra, úgy az
Előfizető köteles Szolgáltató számára az egyszeri kötbért, illetve a fennmaradó hűségidő díjait megfizetni,
amely a hűségidő lejártáig Szolgáltatót megillette volna, ha az egyedi előfizetői szerződés felmondással nem
szűnt volna meg. Ezen díjakat a Szolgáltató egy összegben számlázza ki az Előfizető felé.
Az Előfizető jelen dokumentum aláírásával elfogadja a felmondás feltételeit.

Kelt: 201..................................hó..........nap
_________________________
Előfizető

_________________________
Szolgáltató

A Szolgáltató a telepített eszközöket az alábbi időpontban hiánytalanul és sértetlenül átvette.
Dátum: 201………………….hó………nap
_________________________
Szolgáltató
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