SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS – NÉVÁTÍRÁS ADATLAP
LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Szolgáltató neve:
Székhelye:
Postázási címe:
Cégjegyzékszáma:
Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma:
Hibabejelentő telefonszáma:
Fax szám:
Internetes honlap elérése:
E-mail elérése:

Antenna Hungária Zrt. - MindigTV Extra
1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33.
Budapest, 1519 Pf.: 447/8.
01-10-042190
1211
1211
+361/464-2245
http://www.mindigtv.hu/mindigtvextra
http://mindigtv.hu/mindigtvextra/ugyfeleinknek/kapcsolat/irjon-nekunk

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ADATAI
Előfizető szerződés száma:
Átírás jogcíme
(Jogutódlás*/Öröklés*/Átvállalás)

ÁTÍRÁSHOZ HOZZÁJÁRULÓ, LEMONDÓ FÉL ADATAI
Előfizető/Cég neve**:
Lakhelye/Székhelye**:
Édesanyja
neve/Adószáma**:
Születés helye, időpontja/Cégjegyzék szám**:
Kapcsolattartói telefonszáma:

ÁTÍRÁSHOZ HOZZÁJÁRULÓ, LEMONDÓ FÉL NYILATKOZATA
„Jelen szerződés módosítás aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató az Előfizetői Szerződésemben szereplő internet
szolgáltatást az átírást kérő nevére átírja. Egyidejűleg kötelezettséget vállalok arra, hogy az átírás időpontjáig teljesített
szolgáltatások ellenértékét a nevemre szóló számlák alapján kiegyenlítem.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az átírást kérő előfizető az Előfizetői Szerződéstől eláll, úgy az eredeti szerződéses állapot,
vagyis az Előfizetői Szerződés köztem és a Szolgáltató között helyreáll. Az Előfizetői Szerződés ebben az esetben köztem és a
Szolgáltató között folytatódik tovább, mintha a jelen szerződésmódosítás létre sem jött volna. Valamint jelen nyilatkozatommal
elfogadom, hogy az érvényben lévő Internet és TV ÁSZF 12.2.4. pontban leírtakat az Átírás típusú szerződésmódosítással
kapcsolatban tudomásul vettem.„

ÁTÍRÁST KÉRŐ, MEGRENDELŐ FÉL ADATAI
Előfizető/Cég neve**:
Lakhelye/Székhelye**:
Tartózkodási helye:
Édesanyja neve/Adószám**:
Születés helye, időpontja/Cégjegyzék száma**:
Bankszámla száma:
Számlázási címe
Kapcsolattartói telefonszáma/Fax száma:
Kapcsolattartói e-mail címe:

** Üzleti előfizető esetén

-

-

ÁTÍRÁST KÉRŐ, MEGRENDELŐ FÉL NYILATKOZATA
„Kérem a fenti lakossági/üzleti előfizetői szerződésben foglalt szolgáltatás nevemre/cégnévre történő átírását. A Szolgáltató és a
jogelőd (átíráshoz hozzájáruló) előfizető között létrejött előfizetői szerződést, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési
Feltételeit megismertem, azokat magamra nézve kötelezően elfogadom.
Tudomásul veszem az alábbiakat:
a.
b.

c.
d.

e.
f.

A Szolgáltató szolgáltatásait a módosított Előfizetői Szerződésben és az igénybe vett elektronikus hírközlési
szolgáltatásra vonatkozó mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) foglaltak szerint nyújtja.
Az átírásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a meglévő esetleges díjtartozást a felek valamelyike rendezi. Átírás
esetén, annak megtörténtét követően a szolgáltatásokról szóló számlát az új Előfizető rendezi, és annak megosztásáról
a volt előfizetőnek és az átírást kérőnek kell megállapodnia.
Díjfizetési kötelezettségem az átírás napjával kezdődik, ezen időpontot követően a részemre megküldött számlákat
határidőben kiegyenlítem.
Jelen dokumentum kézhezvételét követő 14 napon belül jogosult vagyok elállni az előfizetői szerződéstől. Ebben az
esetben az átíráshoz hozzájáruló előfizető és a Szolgáltató között helyreáll az Előfizetői Szerződés, mintha a jelen
szerződésmódosítás létre sem jött volna.
*Jogutódlás és örökösödési eljárás okán történő átírási igényem esetén az ÁSZF 12.2.4. pontjában meghatározott
dokumentumokat a Szolgáltatónak jelen szerződés módosítási igényemmel együtt rendelkezésére kell bocsátanom.
**Üzleti ügyfélként 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és az aláírási címpéldány másolatát bocsátom a Szolgáltató
részére.

Valamint elfogadom a következő szabályozásokat:
a.

b.

Az elállás jogát az Előfizető a Szolgáltató honlapján található nyilatkozatmintával, vagy erre vonatkozó egyértelmű
nyilatkozatával gyakorolhatja. Nyilatkozatát az Előfizető az ügyfélszolgálati elérhetőségeken teheti meg (telefonon
(1211), e-mailben az „Írjon nekünk” webes felületen, személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálati pontjain, illetve postai
levélben). Az elállási jogot az Előfizető határidőben gyakorolja, ha a fent megjelölt határidő előtt elküldi nyilatkozatát a
Szolgáltató részére.
A Szolgáltató és az Előfizető az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos panaszokat az ÁSZF 6.3. pontjában foglaltak
szerint rendezheti. Ha az Előfizetőnek az előfizetői szerződéssel vagy az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos
reklamációja van, az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia. A reklamációt valamennyi ügyfélszolgálati elérhetőségen meg
lehet tenni. Az eljáró szervezeti egység a reklamációt 30 napon belül kivizsgálja, és ennek eredményéről az Előfizetőt
értesíti. Ha a felek egymással nem tudnak megegyezni, a Szerződésből eredő vitájuk ügyében az egy éves elévülési időn
belül a területileg illetékes hírközlési hatósághoz, ezen belül a Média és Hírközlési Biztoshoz, a területileg illetékes
fogyasztóvédelmi szervekhez (Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez), illetve békéltető testülethez
(illetékes A szolgáltató tekintetében illetékes Budapesti Békéltető Testület címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) vagy
bírósághoz fordulhatnak. Az eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos további információkat az ÁSZF 6.6. pontja
tartalmazza.”

A SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATA
Az átírásért a jelenleg érvényben lévő ÁSZF alapján sem az átírót, sem az átvevőt nem terheli névátírási díj.
Az átírás időpontja: ………………………………………………………… (A kérelmet legalább az átírás kért időpontját megelőzően 15 nappal
be kell nyújtani a Szolgáltatóhoz.) Az átíráshoz hozzájáruló előfizető a rendelkezésre álló adatok szerint …………………………. hóra
kibocsátott …………….. Ft összegű számláját kiegyenlítette. Az átíráshoz hozzájáruló előfizetőt az átírás időpontjáig teljesített, az
alábbiakban felsorolt hónapokra esedékes számlák terhelik: …………………………………… . A Szolgáltató a felek szerződés módosítási
kérelméhez hozzájárul, és azt jelen módosításban írottaknak megfelelően teljesíti. Jelen szerződés módosítás három példányban
készül, egy példány az átírást kérő előfizetőt, egy példány az átíráshoz hozzájáruló előfizetőt, egy példány a Szolgáltatót illeti.

Kelt.: …………………………………………………………….….. , ……………év, …………………………… hónap, ………...nap.

…………………………………….………….
Átíráshoz hozzájáruló előfizető
(cégszerű) aláírása

** Üzleti előfizető esetén

…………………………………………
Átírást kérő előfizető
(cégszerű) aláírása

……………………………………
A Szolgáltató képviselőjének
(cégszerű) aláírása

