
Előfizetői Szerződés / Megrendelőlap
Digitális és internet alalpú helyhez kötött távközlési szolgáltatásokra

CBN Telekom ügyfél azonosító: _____________________________ Magyar Telekom ügyfél azonosító: _____________________________

Telefonszám(ok)  adatai (hordozott is)

Adószám:

Bankszámlaszám:

Fax száma:

Név / Cégnév:

Előfizető adatai

Születési helye és ideje:Anyja neve:

Név / Cégnév:

Számlázási, értesítési adatok

Cégjegyzék / Vállalk. igazolvány szám:

Név / Cégnév:

Cím:

Szolgáltatás hozzáférési pont

E-mail címe:

Kérek

*A hívott fél egyértelmű azonosítására alkalmas adatokkal!

Nem kérek E-mail: _________________________________*Tételes hívásrészletezőt e-mailen havonta

éves

Szem. ig. szám:Születési név:

Díjfizetés gyakorisága: havi

Székhelye / Állandó lakcíme:

Cím:

Pénzügyi kapcsolattartó neve:     Telefonszáma:

Fax száma: E-mail címe:Kapcsolattartó neve:

ISDN-hez tartozó számtartomány(ok) vagy telefonszám(ok): ________________________________________________________

Körzetszám: _______, Telefonszám: ______________________, Csatlakozás típusa:       Analóg                ISDN                 VoIP

Telefonszáma:

A szolgáltatás telepítésének helye:_______________________________________________________________________________________________________

A díjkiegyenlítés módja: Átutalás: Készpénzátutalási megbízás (Csekk): Csoportos beszedési megbízás:

Alulírott Előfizető megrendelem a CBN Telekom Kft-től (7400 Kaposvár, Fő utca 2.; Cégjegyzékszám: 14-09312617; adószám: 23933475-2-14; bankszámlaszám:
11743002-29911136; ügyfélszolgálat és hibabejelntő elérhetősége telefonon: (82) 333-777 (VoIP hálózatunkból ingyenesen hívható; telefax: (82) 526126; hibabejelentés
e-mailben: info@cbntelekom.hu; honlap: www.cbntelekom.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@cbntelekom.hu; ügyfélszolgálati iroda címe: 7400 Kaposvár, Fő utca 2. III./5.; 
nyitva tartás munkanapokon 8:00-16:00 óra között), mint Szolgáltatótól (a továbbiakban Szolgáltató)a CBN Telekom Kft nem egyetemes szolgáltatását az alábbi feltételekkel:

Telefon ADSL

Telefonszolgáltatás megrendelése

Csomag neve: 

A helyi szolgáltatás önmagában nem vehető igénybe, vagy a belföldi távolsági vagy a nemzetközi hívásiránnyal együtt választható.

Helyi Belföldi távolsági NemzetköziSzerződött hívásirányok:

*

*

ISDN-hez tartozó számtartomány(ok) vagy telefonszám(ok): ________________________________________________________

Körzetszám: _______, Telefonszám: ______________________, Csatlakozás típusa:       Analóg                ISDN                 VoIP

ISDN-hez tartozó számtartomány(ok) vagy telefonszám(ok): ________________________________________________________

Körzetszám: _______, Telefonszám: ______________________, Csatlakozás típusa:       Analóg                ISDN                 VoIP

ISDN-hez tartozó számtartomány(ok) vagy telefonszám(ok): ________________________________________________________

Körzetszám: _______, Telefonszám: ______________________, Csatlakozás típusa:       Analóg                ISDN                 VoIP

A szolgáltatás telepítésének helye:_______________________________________________________________________________________________________

ISDN-hez tartozó számtartomány(ok) vagy telefonszám(ok): ________________________________________________________

Körzetszám: _______, Telefonszám: ______________________, Csatlakozás típusa:       Analóg                ISDN                 VoIP

ISDN-hez tartozó számtartomány(ok) vagy telefonszám(ok): ________________________________________________________

Körzetszám: _______, Telefonszám: ______________________, Csatlakozás típusa:       Analóg                ISDN                 VoIP

Percdíjak és kedvezmények

Számhordozási díj (nettó 5000 Ft/szám): _________________________

Számlázási egység:    Percalapú           1. perc után másodpercalapú:            Másodpercalapú:

Átállási díjkedvezmény ( ): nettó 4000 Ft/szám _________________________

Számhordozási díjkedvezmény (nettó 5000 Ft/szám): _________________________

Átállási díj (nettó 4000 Ft/szám): _________________________

Vállalt forgalom (nettó Ft/hó): ________ Lebeszélhető előfizetési díj (nettó 1500 Ft/szám/hó): ________    Előfizetési díjkedvezmény (nettó 1500 Ft/szám/hó): ________

VoIP CPS



Megjegyzés:

A jelen szerződés a Szolgáltató és a Szerződő között az Elektronikus Hírközlési Törvényről (EHT.) szóló 2003./C törvénynek megfelelően jött létre. Előfizető kijelenti és
szavatolja, hogy jelen szerződés alapján a szolgáltatóval közölt adatok és információk a valóságnak megfelelnek. Előfizető jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a
Szolgáltató által közzétett, jelen szerződés megkötésének időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételeket megismerte, kivonatát átvette, és annak jelen jogviszonyra is
alkalmazható rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Előfizető kijelenti, hogy a jelen Egyedi Előfizetői Szerződésben foglaltakat megismerte és elfogadja,
továbbá, hogy az előfizetői minőségre vonatkozó teljeskörű tájékoztatást megkapta, előnyöket és hátrányokat megismerte.
Az ÁSZF teljesterjedelemben megtekinthető weboldalunkon a www.cbntelekom.hu/kapcsolat/nyomtatványok címen.

aláírás
_________________________

Alulírott Előfizető hozzájárulok, hogy a CBN Telekom Kft. adataimat tudományos,
közvélemény, piackutatás vagy direkt marketing céljából felhasználja.

15M5M

NemIgen
Alulírott Előfizető hozzájárulok, hogy a CBN Telekom Kft. adataimat harmadik fél részére

A nyilatkozat határozott időtartamú szerződés esetén a határozott tartam alatt nem, határozatlan időtartamú szerződés esetén évente egy alkalommal módosítható

NemIgen

Adatvédelmi nyilatkozat

Üzleti előfizető Egyéni előfizető

Új igény

Kedvezményes percdíjak (Ft/perc nettó) kapcsolási díj nélkül:

Kedvenc ország          vezetékes percdíj      mobil percdíj Csúcsidőben        Csúcsidőn kívül

Hálózaton belül:

Mobil:

Belföldi távolsági:

Helyi hívás:

Alulírott Előfizető okmányaim fénymásolásához hozzájárulok:

ISP váltás A díjcsomaghoz tartozó sebesség típusa:

A szolgáltatás igénybevételének módja:

tudományos, közvélemény, piackutatás vagy direkt marketing céljából felhasználja.

Az ADSL szerződés időtartama:

év hűségidővel

Az igénylés típusa:

Határozott idejű 12 24                        számlázási hónap

Határozatlan idejű

Módosítás

NemIgen

25M10M

ADSL szolgáltatás megrendelése

Beszerelést kérek

Kér-e fix IP-címet (nettó 2500 Ft/hó):  Nem         Igen                    Fix IP cím: 

      Behajtási, követelési eljárás folyik-e?   Igen          NemVan díjtartozása?   Van           Nincs

Azonosító:Expressz kiépítés Jelszó:Szereld magad

Kedvezményes díj: ____________ nettó Ft/hóHavi alapdíj: ____________ nettó Ft/hóCsomag neve: _____________________________________________________

Szolgáltató: Van élő ADSL szolgáltatása a vonalon? Nincs Van

Csatlakozás típusa: Analóg ISDNADSL-hez kötött telefonszám:

Létező CBN ADSL esetén a login név:Igen NemÚj telefonvonallal együtt szeretné megrendelni a szolgáltatást?

Telefonszáma:Megrendelő a vonal előfizetője?  Nem           Igen

A szerződés hatályba lépése: ____________év      ___________________ hó      _________ nap       

A telefonszerződés időtartama:

év hűségidővel

Határozott idejű 12 24                        számlázási hónap

Határozatlan idejű

A szerződés hatályba lépése:         ____________év      ___________________ hó      _________ nap

Kelt: _______________________, 20___, ____________, ___

Előfizető cégszerű aláírása Szolgáltató cégszerű aláírása

www.cbntelekom.hu

Kelt: _______________________, 20___, ____________, ___


