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

Vezetékszolgalmi Nyilatkozat
Alulírott, ………………………………………………………………………………………………………..
mint a 2600 Vác, ……..…………………………………………..………………HRSZ:…………ingatlan
tulajdonosa hozzájárulásomat adom, hogy a Vác Városi Kábeltelevízió Kft. a fent részletezett
ingatlanon keresztül a szomszédos ingatlanok kábeltelevíziós/internet ellátásának érdekében a
szolgáltatás biztosításához szükséges hírközlési hálózati vezetéket vezessen úgy, hogy az
ingatlan rendeltetés szerinti használatát az ne zavarja. Jelen nyilatkozatommal hozzájárulásomat
adom a Vác Városi Kábeltelevízió Kft. Általános Szerződési Feltételeinek (ASZF) 2.2.2.e; 2.3.6
pontjaiban részletezett módon a hírközlési hálózat fennmaradásához.
e) Minden személy esetén az ingatlanra vonatkozóan:
Az Előfizető az előfizetői szerződésben köteles nyilatkozni az előfizetői hozzáférési pontként megjelölt ingatlan jogszerű
használatának jogcíméről. Amennyiben az Előfizető az általa a hozzáférési pont helyeként megjelölt ingatlant bérleti
szerződés vagy valamely használati jog alapján jogszerűen használja, köteles a szerződéskötéshez az ingatlan
tulajdonosának (kezelőjének, használójának) az ingatlan díjmentes igénybevételéhez történő hozzájárulását tartalmazó
nyilatkozatát mellékelni. Az Előfizető saját tulajdonú ingatlan esetén az igénylés aláírásával adja meg a hozzájárulást az
ingatlan (beleértve a különtulajdonú ingatlan és a közös tulajdonú ingatlanrészt is) díjmentes igénybevételéhez. Az
előfizetői szerződés megkötésével az Előfizető a szolgáltatással érintett ingatlanra (beleértve a különtulajdonú ingatlan és
a közös tulajdonú ingatlanrészt is) vonatkozóan kötelezettséget vállal arra, hogy:
- a Szolgáltató által elhelyezett, kiépített hírközlési hálózati elemeket, berendezéseket a károkozó hatásoktól védi,
- amennyiben a hálózat áthelyezése, átépítése az Előfizető érdekkörében merül fel, úgy viseli annak költségeit, valamint
hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató külön ellenérték nélkül a hálózatot az ingatlanon elhelyezze és ott az előfizetői
szerződés fennálltától függetlenül fenntartsa, továbbá külön tulajdonosi nyilatkozat alapján azt átvezesse további
előfizetők számára történő szolgáltatásnyújtás érdekében, valamint a bármikori hálózattulajdonos kérésére szolgalmi jog
(vezetékjog) kerüljön alapításra.
2.3.6. A szolgáltatásnyújtás feltétele, hogy az Előfizető és a Felhasználó, illetve – ha az ezekkel nem azonos – az ingatlan
tulajdonosa az igénybejelentés megtételekor, de legkésőbb a szerződéskötéskor külön nyilatkozatban kifejezetten hozzájáruljon
ahhoz, hogy az ingatlanon a hálózat további ellenérték nélkül a hálózat fennállásának idejéig elhelyezésre kerüljön.
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