Előfizetői Szerződés
Mely létrejött egyrészről:
Szerződő fél neve (cég esetén
cégszerű elnevezés):
Értesítési / Számlázási címe:
Értesítési telefonszám:
E-mail cím:
Felhasználói név:
Jelszó:
Szolgáltatás helye:
Magánszemély esetén
Személyi igazolvány száma:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Üzleti előfizetés esetén (cégek, közületek)
Kapcsolattartó neve:
Székhelye:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
Cégjegyzékszáma:
továbbiakban Előfizető,
másrészről
Hiperkom Systems Távközlési és Szolgáltató Korlátozott Felelősségű Társaság (Hiperkom
Systems Kft.)
Székhelye:

1148 Budapest, Kerepesi út 24.

Cégjegyzékszáma:

CG.01-09-967074

Adószáma:

23470686-2-42

Bankszámlaszáma:

52800052-10000355

Képviselője:

Dr. Szemerey Zsolt, 6000 Kecskemét, Rezeda u. 3. alatti lakos,
ügyvezető
továbbiakban Szolgáltató – együttes említésükkor Szerződő Felek – között,
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a Szolgáltató helyi központjából előfizetői, vezeték nélküli, korlátlan elérésű Internet szolgáltatás tárgyában. A Szerződés - elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklettel – célja ezen
Szolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek meghatározása.
1. A Szolgáltató vállalja, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő díjazás ellenében, az ott
meghatározott műszaki paraméterekkel rendelkező, tulajdonában lévő, vezeték nélküli,
korlátlan elérési lehetőségű Internet – szolgáltatást biztosító berendezést (végpont) telepít az
előfizető által megjelölt (műszakilag alkalmas helyen lévő) helyiségébe és folyamatos, 24
órás Internet hozzáférést biztosít egy, az előfizető által működtetett számítógépen. A
szerződés … éves időtartamra köttetik, mely időtartam a szerződés lejártakor folyamatosan,
újabb 1 évre meghosszabbítható.
2. Az Előfizető vállalja, hogy a szolgáltatás ellenértékeként az 1. sz. mellékletben
meghatározott belépési díjat és az 1 havi előfizetési díjat a szolgáltatás megkezdésekor /
átadáskor / bevételi pénztárbizonylat ellenében kifizeti, majd a további havi előfizetői
díjakat a ………….…. Banknál vezetett ……………….….. sz. folyószámlájáról a
Szolgáltató Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 52800052-10000355 sz.
számlájára folyamatosan, minden hó 15 napjáig átutaltatja, illetve a számla kézhezvételétől
számított 8 napon belül postai utalványon a Szolgáltató fenti számlájára befizeti. (A
megfelelő válasz aláhúzandó!)
Vállalja továbbá, hogy előzetes egyeztetés után lehetővé teszi a Szolgáltató szakembereinek
a berendezés telepítése érdekében történő bejutását a megjelölt helyiségbe, a továbbiakban
pedig az esetleges hibaelhárítás, karbantartás, ellenőrzés céljából történő bejutást.
3. A Szolgáltató és az Előfizető jogait és kötelezettségeit az Általános Szerződési Feltételek
és annak 1. sz. melléklete határozzák meg, melyet a Szolgáltató a szerződés megkötése
előtt az Előfizető rendelkezésére bocsátott. Az Előfizető kijelenti, hogy az Általános
Szerződési Feltételeket áttanulmányozta és a jelen szerződést annak ismeretében köti meg a
Szolgáltatóval.
4. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy jelen szolgáltatásra alapvetően a hírközlésről szóló
2001. évi XL. törvény, az előfizetői szerződésekről szóló 249/2001. (XII.18.) sz.
Kormányrendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
5. Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Előfizetői Szerződésben és az Általános
Szerződési Feltételek 6. pontjában szereplő személyes és forgalmi adatait a Szolgáltató
kezelheti, azokat azonban kizárólag az Általános Szerződési Feltételek 15. pontjában
szereplő esetekben és módon, a vonatkozó törvények és jogszabályok alapján bocsáthatja az
ott meghatározottak rendelkezésére.
6. A Szerződő Felek a Szolgáltatás ideje alatt, annak eredményes teljesülése érdekében
kötelesek egymással együttműködni. Egymás irányában tett jognyilatkozataik
érvényességének alaki feltételeként az írásbeli formában állapodnak meg, mely történhet
hagyományos vagy elektronikus módon. Az esetleges hiba bejelentésére a telefonon történő
bejelentést is elfogadottnak tekintik.
7. A Szolgáltató nem járul hozzá, hogy az Előfizető a kapott Szolgáltatást továbbértékesítse.
8. Az Előfizető által meghatározott szolgáltatási helyre telepített berendezések a Szolgáltató
tulajdonát képezik. Az Előfizető köteles azokat rendeltetésüknek megfelelően működtetni és
a Szolgáltatás megszűnésekor a Szolgáltatónak visszaadni. A nem rendeltetésszerű használat
során keletkezett hibákat a Szolgáltató kijavítja, vagy a berendezést kicseréli, azonban a
Szolgáltató a kárigényét érvényesíti.
9. Az Előfizető kijelenti, hogy a Szolgáltatást egyéni előfizetőként / üzleti, intézményi
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előfizetőként /megfelelő válasz aláhúzandó! / kívánja igénybe venni.
10. A Szolgáltató a telephelyén, 6000 Kecskemét, Czollner köz. 44. sz. alatt 08-17 óra közötti
időszakban Ügyfélszolgálatot működtet, melyet minden, a Szolgáltatással összefüggő
kérdésben személyesen vagy a 76/323-149 telefonszámokon lehet igénybe venni.
11. A Szolgáltatás műszaki paramétereit, minőségi célértékeit, a fizetendő díjakat és annak
módját és a Szerződő Felek fontosabb jogait a szolgáltató Általános Szerződési feltétele és
annak mellékletei tartalmazzák. Az egyedi Előfizetői Szerződés az Általános Szerződési
Feltételekből és az Előfizetői Szerződésből áll.
Jelen Előfizetői Szerződést annak 1. sz. Mellékletével együttesen Szerződő Felek, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után aláírnak.
Kelt.:……………………. 2015. ……………….. hó … nap.

………………………..……………………….
Szolgáltató

…………………………………
Előfizető
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Az Előfizetői Szerződés 1. sz. Melléklete
A Szolgáltatás igénybevételéért az igénybevevő egyéni előfizető az alábbi díjakat köteles
fizetni:
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Normál csomag (maximum: 6,14 / 1,02, garantált: 1,02 / 0,51 Mbps le-/feltöltési sebesség)
HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉS ESETÉN
Szolgáltatás típus

Belépési
díj(nettó)

Havi díj
(nettó)

Lakossági előfizetők részére

23.622 Ft

3.937 Ft

Cégek, közületek részére

23.622 Ft

5.000 Ft

Szolgáltatás típus

Belépési
díj(nettó)

Havi díj
(nettó)

Lakossági előfizetők részére

15.748 Ft

3.937 Ft

Cégek, közületek részére

15.748 Ft

5.000 Ft

Szolgáltatás típus

Belépési
díj(nettó)

Havi díj
(nettó)

Lakossági előfizetők részére

7.874 Ft

3.937 Ft

Cégek, közületek részére

7.874 Ft

5.000 Ft

1 ÉVES HŰSÉGNYILATKOZAT ESETÉN

2 ÉVES HŰSÉGNYILATKOZAT ESETÉN

5

Mini csomag (maximum: 1,02 / 0,52, garantált: 0,51 / 0,25 Mbps le-/feltöltési sebesség)
1 ÉVES HŰSÉGNYILATKOZAT ESETÉN
Szolgáltatás típus

Belépési
díj(nettó)

Havi díj
(nettó)

Egyedi kiépítés (pl. családi házak)

15.748 Ft

2.204 Ft

Cégek, közületek részére

15.748 Ft

2.803 Ft

Szolgáltatás típus

Belépési
díj(nettó)

Havi díj
(nettó)

Egyedi kiépítés (pl. családi házak)

7.874 Ft

2.204 Ft

Cégek, közületek részére

7.874 Ft

2.803 Ft

2 ÉVES HŰSÉGNYILATKOZAT ESETÉN
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Hiper csomag (maximum: 8,19 / 1,02, garantált: 2,04 / 0,51 Mbps le-/feltöltési sebesség)
1 ÉVES HŰSÉGNYILATKOZAT ESETÉN
Szolgáltatás típus

Belépési
díj(nettó)

Havi díj
(nettó)

Lakóközösségek részére (pl. társasházak, lakásszövetkezetek,
stb.) Ethernet hálózaton

11.811 Ft

11.811 Ft

Egyedi kiépítés (pl. családi házak)

11.811 Ft

11.811 Ft

Cégek, közületek részére

11.811 Ft

11.811 Ft

Szolgáltatás típus

Belépési
díj(nettó)

Havi díj
(nettó)

Lakóközösségek részére (pl. társasházak, lakásszövetkezetek,
stb.) Ethernet hálózaton

11.811 Ft

9.842 Ft

Egyedi kiépítés (pl. családi házak)

11.811 Ft

9.842 Ft

Cégek, közületek részére

11.811 Ft

9.842 Ft

2 ÉVES HŰSÉGNYILATKOZAT ESETÉN
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Torrent csomag (P2P alkalmazások használata esetén, nincs forgalomkorlát 3,07 Mbps
letöltési sebességig)
MINIMUM 1 ÉV HŰSÉGNYILATKOZAT
Belépési
Havi díj
Szolgáltatás típus
díj(nettó)
(nettó)
Minden esetben
0 Ft
2362 Ft
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Jelen Előfizetői Szerződést az 1. sz. Mellékletével együttesen Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
elolvasás és értelmezés után írják alá.

Kelt.:……………………. 2015. ……………….. hó … nap.

………………………..……………………….
Szolgáltató

…………………………………
Előfizető
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Átadás-Átvételi Jegyzőkönyv
Amely létrejött egyrészről
Hiperkom Systems Távközlési és Szolgáltató Korlátozott Felelősségű Társaság (Hiperkom
Systems Kft.)
Székhelye:

1148 Budapest, Kerepesi út 24.

Cégjegyzékszáma:

CG.01-09-967074

Adószáma:

23470686-2-42

Bankszámlaszáma:

52800052-10000355

Képviselője:

Dr. Szemerey Zsolt, 6000 Kecskemét, Rezeda u. 3. alatti lakos,
ügyvezető

Másrészről:
Név:
Lakcím:
Személyi igazolvány szám:
mint átvevő ügyfél(továbbiakban ügyfél) között, az alábbi feltételek szerint.
1. Hiperkom Systems átadja a mai napon

amelyet felszerelt és működőképes állapotban átvesz az ügyfél.
2. Ügyfél kötelezettséget vállal arra hogy, az 1. pontban megjelölt eszközöket rendeltetésszerűen
használja ill. üzemben tartja, és a szolgáltatás lejárata esetén hiánytalanul visszaszolgáltatja.
Egyebekben az átadó és az ügyfél között létrejött szerződés rendelkezései az irányadóak.
Kelt.:……………………. 2015. ……………….. hó … nap.

….............................................
Ügyfél
átvevő

….............................................
Hiperkom-Systems Kft.
átadó
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