Vác Városi Kábeltelevízió Kft.
2600 Vác, Zrínyi utca 9.

Igénybejelentés egyedi előfizetői szerződés megkötésére
1. ADATLAP
Az előfizető személyes adatai:
Előfizető neve
Lakóhely, tartózkodási
hely/Székhely
Előfizetői hozzáférési pont helye
Számlázási cím
Pénzforgalmi számlaszám1
Természetes személy előfizető további adatai
Előfizető születési neve
Anyja születési neve
Születési hely, idő
Azonosító okmány típus, szám
Korlátozottan cselekvőképes természetes személy törvényes képviselőjének adatai 2
Törvényes képviselő neve
Lakóhely, tartózkodási hely
Számlázási cím
Pénzforgalmi számlaszám3
Születési neve
Anyja születési neve
Születési hely, idő
Azonosító okmány típus, szám
Nem természetes személy előfizető további adatai 4
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási
szám
Adószám:
Képviselő neve
Képviselő azonosító okmányának
típusa, száma
Kapcsolattartásra alkalmas lehetőségek
Telefonszám
Mobiltelefonszám
E-mail cím5
Telefax

1
2
3
4
5

Nem természetes személynél minden esetben, természetes személynél csak banki úton történő fizetésnél töltendő ki.
Korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén töltendő ki.
Természetes személynél csak banki úton történő fizetésnél töltendő ki.
Az igényléshez az Aláírási címpéldány és 30napnál nem régebbi Cégkivonat csatolása szükséges
E-számla igénylése esetén kötelezően kitöltendő.
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2. SZOLGÁLTATÁSI LAP
Az igényelt szolgáltatás (ok):
A szolgáltatás rövid leírása:
A szolgáltatásnyújtás módja:

Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás
 kábel-  mikro-  LAN
 egyéb:
modemes hullámú
(optika)
………

A díjcsomag megnevezése:

Az
előfizető
szolgáltatások:

által

kért

kiegészítő

Kiépítendő hozzáférési pontok száma:
Vezeték nélküli elosztó (Wi-Fi router)
igénylése6
Hozzáférési pont kiépítésének kért dátuma:
A szolgáltatás rövid leírása:
A szolgáltatásnyújtás módja:
A díjcsomag megnevezése:

Az
előfizető
szolgáltatások:

által

kért

 Igen......db

 Nem

…… év …… hó … nap
Kábeltelevízió szolgáltatás
Csillagpontos hálózaton keresztül

kiegészítő

Kiépítendő
hozzáférési
pontok
vevőberendezések ) száma:
Digitális végberendezés igénylése7

(TV

Hozzáférési pont kiépítésének kért dátuma:

 Igen......db

 Nem

…… év …… hó … nap

Az igénylőlap Szolgáltató általi elfogadása esetén Előfizető és Szolgáltató a fenti adatok és
nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal
kötik meg a szolgáltatási szerződést.
Digitális végberendezés (Settop Box) ára: 19800 Ft/db
Digitális végberendezés (CI modul) ára: 13500/db
Wi-Fi Router ára: 5000 Ft/db
Kelt......................................................
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......................................................
Igénylő

A Wi-Fi router a Szolgáltatónál térítés ellenében igényelhető. (Részletek az Ügyfélszolgálati ponton)
Digitális kódolt TV adások vételére szolgáló eszköz (Settop Box, CI modul) térítés ellenében igényelhető
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