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1. SZ. MELLÉKLET 
ELŐFIZETŐI ADATLAP 

1. ELŐFIZETŐ ADATAI 
 
Ügyfélazonosító:  XXX 
Név:  XXX 
Cégjegyzékszám:  XXX 
Adószám:  XXX 
Bankszámlaszám: XXX 
Székhely:  XXX 
Levelezési cím:  XXX 
E-mail cím:   XXX 

2. AZ ÜZETI ELŐFIZETŐ NYILATKOZATA BESOROLÁSÁRÓL 
 KKV   NEM KKV  

Kis- és középvállalkozásnak minősül minden olyan üzleti előfizető, melynek éves nettó 
árbevétele vagy mérlegfőösszege nem éri el a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget és 
foglalkoztatotti létszáma 50 fő alatti. 

3. AZ ELŐFIZETŐ NYILATKOZATA, HOGY A SZOLGÁLTATÁST EGYÉNI VAGY ÜZLETI ELŐFIZETŐKÉNT VESZI 
IGÉNYBE (BELEÉRTVE A KKV ELŐFIZETŐK NYILATKOZATÁT AZ EGYÉNI ELŐFIZETŐKÉNT TÖRTÉNŐ 
IGÉNYBE VÉTELRE IS) 

Az Előfizető nyilatkozik, hogy a Szolgáltatást 
 Egyéni X Üzleti 

Előfizetőként veszi igénybe. 
Az egyéni, illetve üzleti Előfizető fogalmának meghatározását az ÁSZF 2. fejezete 
tartalmazza. Amennyiben a kis- és középvállalkozó Igénylő az egyéni előfizetőkre vonatkozó 
szabályok alkalmazásáról nyilatkozik, Előfizető a nyilatkozat kitöltésével tudomásul veszi, 
hogy a megadott nyilatkozat érintheti az általa igénybe vehető szolgáltatások körét, az ÁSZF. 
2.3.1 pontjában meghatározottak szerint. 

4. AZ ELŐFIZETŐ NYILATKOZATA, HOGY IGÉNYEL-E TÉTELES SZÁMLAMELLÉKLETET 
Az Előfizető nyilatkozik, hogy 

X Tételes számlamellékletet igényel   
 Tételes számlamellékletet nem igényel 

Az Előfizető kérésére a Szolgáltató hívásrészletező számlamellékletet csatol a kiállított 
számlához. 
 
Az Előfizető nyilatkozik, hogy 

 Hívásrészletező számlamellékletet igényel 
X Hívásrészletező számlamellékletet nem igényel 
A tételes számlamelléklet és a hívásrészletező számlamelléklet tartalmi elemeit az 

ÁSZF 7.1.4.3. fejezete tartalmazza. 
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5. AZ ELŐFIZETŐ HOZZÁJÁRULÁSA ADATAINAK KEZELÉSÉHEZ 
Az Előfizető a jelen Egyedi Előfizetői Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató az 
Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. („Eht”). 129. § (6) bekezdésében elrendelt, az 
Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatain, és az Eht. 157. § (2) bekezdésében 
foglalt forgalmi és számlázási adatain túlmenően az ÁSZF 2.2.1 fejezetében meghatározott 
adatait a 10. fejezetben meghatározott céllal kezelje. 

A Szolgáltató az Eht. 154. § (1) bekezdése alapján a számlázás és a kapcsolódó díjak 
beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából az ESZR. (1) 
bekezdés a) pontja szerinti személyes adatokat kezelheti. 

Előfizető nyilatkozik, hogy 

X  Hozzájárul személyes adatainak elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése 
és üzletszerzés céljából történő kezeléséhez, mely hozzájárulása kizárólag a 
Szolgáltató általi adatkezelésre és megkeresésekre vonatkozik. 

 Nem járul hozzá személyes adatainak elektronikus hírközlési szolgáltatások 
értékesítése és üzletszerzés céljából történő kezeléséhez. 

 

6. AZ ELŐFIZETŐ NYILATKOZATA AZ ELŐFIZETŐI NÉVJEGYZÉKHEZ 

A Szolgáltató saját Előfizetői névjegyzéket/tudakozó szolgálatot nem tart fent és Előfizetői 
adatait az Előfizető kifejezett kérésére továbbítja az országos Előfizetői Névjegyzéket és 
tudakozó szolgáltatást biztosító szolgáltatóknak.  

Előfizető nyilatkozik, hogy  
 

X Nem kéri adatai Előfizetői Névjegyzékben történő megjelentetését   

 Fentiek szerint kéri adatai előfizetői névjegyzék szolgáltatók felé történő továbbítását 

 

7. A SZERZŐDÉS HATÁLYÁNAK KEZDETE 
A jelen megállapodás az aláírt Szerződésnek a Szolgáltatóhoz történő visszaérkezését követő 
5. munkanapon lép hatályba kivéve, ha a felek a hatálybalépés dátumáról alább eltérően nem 
rendelkeznek. 

Jelen szerződés felek kölcsönös megállapodása alapján az alábbi napon lép hatályba: 
hordozott számok esetén a sikeres számhordozás napján, az újonnan kiosztott számok 
esetén egyedi megállapodás hiányában a szerződés mindkét fél általi aláírásának napján. 

 

Egyedi rendelkezés a hatálybalépés időpontjáról: nincs egyedi rendelkezés. 
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8. TECHNIKAI KAPCSOLATTARTÓ 
Az Előfizető részéről technikai kérdésekben a Szolgáltatóval az alábbi személy tart 
kapcsolatot: 
Név: XXX 
Telefonszám:   
Mobilszám: XXX 
E-mail: XXX 
Fax:  

9. PÉNZÜGYI KAPCSOLATTARTÓ 
Az Előfizető részéről pénzügyi, számlázási kérdésekben a Szolgáltatóval az alábbi személy 
tart kapcsolatot: 
Név:  
Telefonszám:  
Mobilszám:  
E-mail:  
Fax:  
 
Az ajánlatot elfogadom. Az elfogadott ajánlat alapján a 

szerződés létrejött. 
 

Kelt: ................, .........................    Kelt: Budapest, ............................ 

(Előfizető tölti ki)     (Szolgáltató tölti ki) 

Határozott időszak lejárta: ............................................... 

(Szolgáltató tölti ki) 

  ....................................................   .....................................................  
 Előfizető Szolgáltató 
 P.H. P.H. 
 


