Biatorbágyi Kábeltévé Kft.

Hatálybalépés: 2014.02.28.
Vezetékes műsorjel-elosztás

Egyedi előfizetői szerződés

szerződés száma:…………….

Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési
Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg a szolgáltatási szerződést.
1.Szolgáltató adatai:
Szolgáltató neve: Biatorbágyi KTV Kft.
Bankszámlaszám: ING Bank
13700016-04509013-00000000

ugyfel@biatv.hu
Székhelye:
2051 BiatorbágyTáncsics M. utca 17.
Ügyfélszolgálat :
2051 Biatorbágy, Táncsics utca 17.
Szolgáltató internetes honlapja:
www.biatv.hu
E-mail címe: ugyfel@biatv.hu
Fax: 23 530 336

Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
H, Sz: 8.3o-13; K : 8.3o-13 és 14-18,
Cs: 8.3o-13 és 14-17, P: 8.3o-13 és 14-15
T: 06 23 310-633 és 06 23 820-000
2. Az előfizető adatai:
(Kiskorú előfizetőnél a törvényes képviselő adatai is)
Név (lánykori név)
Születési hely,
idő/Cégszám
Anyja neve/Képviselő
neve
Lakóhely, tartózkodási
hely/Székhely
Azonosító okmány típus,
szám/Adószám
Számlázási cím
Telefonszám:
Bankszámlaszám
Előfizető jellege
egyéni
nem egyéni
Igénybevétel jogcíme
tulajdonos
bérlő
albérlő
hozzátartozó
3.Szolgáltatás tárgya: Vezetékes műsorjelelosztás (SZJ 64.20.3)
Programcsomag megjelölése: …………………………………….
4.Szolgáltatás helye: ................................................................ (....db előfizetői hozzáférési pont)
Előfizetői hozzáférési pont létesítésének helye: ……………………………………………………….
Csatlakozás kiépítésének határideje: ………………………………………………………..
5.Díjak: szerződéskötéskor
Előfizetési díj / hó
…………. Ft + ÁFA= ……………. Ft
Belépési díj (egyszeri)
…………. Ft + ÁFA= ……………. Ft
Egyéb:
…………. Ft + ÁFA= ……………. Ft
Díjfizetés módja
Előfizetési díjfizetés ütemezése
csekken
havi (tárgyhó 20-ig)
banki átutalás
éves előre (3. hónap végéig)
6.Szolgáltatás kezdő időpontja: 20... év ............................. hó ........ napja
szolgáltatás időtartama:
határozatlan
határozott ………………………….-ig
7. Egyéb (pl. akciós) feltételek:…………………………………………………………
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3. Az előfizetői szolgáltatás tartalma
3.1. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.tv. 188.§. 77. pont szerinti
műsorterjesztés: bármely átviteli rendszerrel megvalósuló elektronikus
hírközlési szolgáltatás, amelynek során a médiaszolgáltató által előállított
analóg vagy digitális műsorszolgáltatási jeleket a médiaszolgáltatótól az
előfizető, vagy felhasználó vevőkészülékéhez továbbítják, függetlenül az
alkalmazott átviteli rendszertől, és technológiától.
A Szolgáltató a vezetékes műsorterjesztési szolgáltatáson belül az egyidejűleg
továbbított műsorok eltérő mennyiségére és összetételére való tekintettel
műsorcsomagokat alakít ki, melyek elnevezését, a bennük szereplő
csatornákat (megnevezés, nyelv, elhelyezési frekvencia) és az egyes
csomagok díját pedig a 4. sz. melléklet tartalmazza.
3.2. A szolgáltatást az Előfizető csak a Szolgáltatónak a hírközlési hatósághoz
tett bejelentése alapján nyilvántartott, az ÁSZF 4. sz. mellékletében tételesen
felsorolt azon földrajzi területen (vételkörzet) veheti igénybe, ahol a
Szolgáltató hírközlési hálózattal rendelkezik. Digitális szolgáltatás a 4. sz.
mellékletben megjelölt településen vagy településrészen vehető igénybe.
3.5. A szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye:
Előfizetői hozzáférési pont (Eht. 188.§ 23.pont) azon hálózati végpont,
amelyen keresztül az előfizető vagy felhasználó egy elektronikus hírközlő
végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a
hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. Az előfizetői hozzáférési
pont helye az Ajánlattevő által ajánlatában megjelölt létesítési helynek
megfelelő ingatlanon belüli azon hely, ameddig a Szolgáltató a hálózatot
kiépíti és a csatlakoztatáshoz szükséges előfizetői interfészt biztosítja.
A szolgáltatás átadási pont helye az interfész kimeneti pontja.
A Szolgáltató jogosult az előfizetői hozzáférési pont létesítésekor egyszeri
díjat (belépési díj) felszámítani. A belépési díj egy hozzáférési pont kiépítését
tartalmazza, az Előfizető egyedi kéréseit (nyomvonal, faláttörés, stb.) ha az
megvalósítható, - a szolgáltatás későbbi karbantartására is tekintettel –
figyelembe kell venni.
4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága
4.1.1. A Szolgáltató az előfizetői szolgáltatásokra a 3. sz. mellékletben
meghatározott szolgáltatásminőségi célértékeket biztosítja az Előfizető által
rendeltetésszerűen használt előfizetői hozzáférési ponton az esetek legalább
96 %-ában. 4.1.3. A minőségi célértékek értelmezését a 3.sz. melléklet
tartalmazza.
4.4. Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei
4.4.1. Az Előfizető a hálózathoz csak az alapvető követelményeknek
megfelelő, így különösen belföldön megfelelő típusengedéllyel vagy
megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező televíziós és rádiófrekvenciás jelek
vételére alkalmas, következő típusú végberendezés(eke)t csatlakoztathat:
- analóg és/vagy digitális tv vevőkészüléket, analóg rádió vevőkészüléket,
- kép- és hangrögzítő készüléket (videomagnó)
5. A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása
A szolgáltatás szünetelésének feltételeit az ÁSZF 5.1. pontja, a szolgáltatás
korlátozásának feltételeit az ÁSZF 5.2. pontja tartalmazza.
6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták
Az Előfizető az előfizetői szolgáltatás meghibásodását a Szolgáltató által
biztosított hibabejelentő Szolgálatnál telefonon munkanapokon 8:00-22:00
között, vagy az ügyfélszolgálatnál nyitvatartási időben személyesen jelentheti
be. Elektronikus levélben a Szolgáltató hibabejelentést nem fogad.
A szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei:
Biatorbágyi Kábeltévé Kft. 2051 Biatorbágy Táncsics Mihály utca 17. tel:
23/310633
A Szolgáltató számlapanasz bejelentésének elérhetőségei:
Biatorbágyi Kábeltévé Kft. 2051 Biatorbágy Táncsics Mihály utca 17. tel:
23/310633 Email: ugyfel@biatv.hu
Az Előfizető jogosult a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, írásban,
elektronikus levélben vagy telefonon bejelentést és panaszt tenni. Az ÁSZF
1.3., 6.1. és 6.2; 6.3 pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és
számlapanaszok elintézési rendjét és a karbantartási szolgáltatások
biztosítására vonatkozó információkat.
Az előfizető jogosult jogvita esetén a vitát hatóság elő terjeszteni. A hatáskörrel
rendelkező hatóságok pontos megnevezését és elérhetőségét az ÁSZF 2-es
számú melléklete tartalmazza.
7. Díjak, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér
7.1.1. Az Előfizető a Szolgáltató egyes nem rendszeres szolgáltatásaiért,
tevékenységéért alkalmanként a 4. sz. melléklet szerinti egyszeri díjakat
köteles fizetni. Az Előfizető az előfizetői szolgáltatásokért a 4./a) sz.
melléklet szerinti rendszeres díjakat köteles fizetni. Rendszeres díjak: havi
előfizetési díj, jeltovábbítási díj, csökkentett előfizetési díj. A 4./b) sz.
melléklet tartalmazza – többek közt – az egyszer díjakat, a hibajavításhoz
kapcsolódó díjakat, a szerződés megszűnése, szüneteltetése, módosítása,
korlátozás feloldása alkalmával esedékessé váló díjakat.
Az egyes díjak fogalmát az ÁSZF 4./c) sz. melléklet tartalmazza.
7.1.2. A rendszeres előfizetési díjak és az előfizetési díj jellegű díjak, valamint
a belépési, a kiegészítő belépési, a rácsatlakozási díj, az aktiválási díj előre, az

egyéb egyszeri díjak pedig a Szolgáltató tevékenységével egyidejűleg, vagy
utólag esedékesek. Az előfizetési díjak közvetített szolgáltatást is
tartalmaznak.
7.1.3. A folyamatos előfizetői szolgáltatások díjfizetési gyakorisága az
Előfizető választása szerint
a) naptári havi előfizetés esetén a tárgyhónap 15. napjáig esedékes.
A szerződéskötéskor megtett díjfizetési gyakorisági nyilatkozatát az Előfizető
legkésőbb az első módosított díjfizetési gyakoriságú időszakot megelőző
hónap kezdetéig módosíthatja.
Ha az Előfizető a számlát a tárgyhó 15-ig nem kapja meg, úgy ezt a
Szolgáltató ügyfélszolgálatának köteles haladéktalanul bejelenteni és
számlamásolatot igényelni. Az ezen okból kiállított számlamásolat díjtalan.
Ha bármelyik fizetési határnap munkaszüneti napra esik, a fizetés határnapja a
következő munkanap.
A Szolgáltató a fel nem számított vagy tévedésből be nem szedett egyszeri és
rendszeres díjat vagy költséget az esedékesség napjától számított egy éven
belül jogosult az Előfizető felé számlázni és érvényesíteni.
7.2. A kínált díjfizetési módok, a különböző fizetési módokból adódó,
előfizetőt érintő eltérések
7.2.1. Az Előfizető az egyedi előfizetői szerződésben meghatározhatja fizetés
módját, mely a következők valamelyike lehet:
a) készpénzzel az ügyfélszolgálati irodában, díjbeszedőnél illetve helyi
megbízottnál,
b) a Szolgáltató által biztosított vagy az Előfizető által indított készpénz
átutalási utalvánnyal (csekkel),
c) Előfizető részéről történő pénzintézeti átutalás (átutalási megbízás vagy
bankkártyával történő utalás útján),
A Szolgáltató által kibocsátott csekken kívüli bármely más fizetési módnál az
Előfizető kötelezettsége a befizetés azonosításához szükséges adatok
feltüntetése, melynek elmulasztásából vagy hiányos teljesítéséből eredő
következmények az Előfizetőt terhelik.
7.3. Az akciók és akciós díjak elérhetősége
7.3.1. A Szolgáltatónak jogában áll az Előfizetők egyes rétegei, csoportjai
számára az értékesítést elősegítendő, kedvezményes akciót szervezni.
A Szolgáltató jogosult arra, hogy a kedvezményes akcióban történő részvétel
feltételeit az ÁSZF rendelkezéseitől eltérően, az Előfizető részére
összességében az ÁSZF-nél előnyösebben, az azonos helyzetben levők
számára azonos feltételekkel, akciónként eltérően szabályozza. A Szolgáltató
ezen akciók nyilvánosságát saját érdekében biztosítja. A Szolgáltató az akció
ideje alatt is köteles az Előfizetővel az ÁSZF-nek megfelelő szerződést kötni,
ha az Előfizető az akcióban nem kíván részt venni, vagy nem felel meg a
meghirdetett feltételeknek.
7.3.2. Akciós kedvezmény lehet:
a) a belépési díj mértékének csökkentése vagy részletekben történő
kiegyenlítése,
b) valamely egyszeri díj elengedése vagy csökkentése,
c) valamely szolgáltatás terjedelmének növelése, vagy díjmentesen illetve
csökkentett díjjal történő, határozott időre szóló biztosítása,
d) egyéb eseti kedvezmény(-ek),
f) az a)-e) pontok közül több lehetőség együttese.
9. A szerződés időtartama
9.1. A szerződés időtartama, valamint a szolgáltatás nyújtásának,
korlátozásának, szüneteltetésének és megszüntetésének feltételei és esetei,
különösen a határozott idejű előfizetői szerződés rendkívüli felmondásának
esetei
9.1.1. Az előfizetői szerződés időtartama a felek megállapodása szerint lehet
határozatlan vagy határozott.
9.1.2. A határozott időtartamú előfizetői szerződés legfeljebb 24 hónapra
köthető meg azzal, hogy a szerződés megkötését megelőzően fel kell ajánlani
a 12 hónapig tartó, valamint a határozatlan időtartalmú előfizetői szerződés
megkötésének lehetőségét, és bemutatni azok részletes feltételeit.
9.1.3. A határozott idejű szerződés legrövidebb időtartama legalább a
szerződéskötés hónapjának utolsó napjától számított 6 hónap. Az Előfizető
kérésére kötött határozott idejű szerződés megkötésének feltétele az Előfizető
általi tudomásul vétel arról, hogy az előfizetett díjcsomag tartalma és díja a
szerződés időtartama alatt a mindenkori hatályos ÁSZF szerint módosulhat. A
Szolgáltató jogosult a határozott időtartamra fizetendő díjat egy összegben
igényelni azzal, hogy a Szolgáltató ilyen esetben biztosítja – amennyiben ilyet
az ÁSZF tartalmaz – a féléves vagy éves gyakoriságú díjfizetés esetén a
határozatlan időtartamú szerződéssel rendelkező Előfizetőket megillető
kedvezményt.
9.1.5. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltató mindenkori ÁSZF-ében
meghatározott feltételektől kedvezőbb feltételekkel a szolgáltatás
igénybevételét olyan módon lehetővé tenni, hogy az Előfizető által vállalt
kötelezettségvállalás (ún.”hűségnyilatkozat”) ellenében a Szolgáltató
feltételes kedvezmény biztosít meghatározott időtartamra (ún. „hűségidő”),
határozott időtartamra kötött elfizetői szerződés alapján.
9.1.6. Az Előfizető úgy a határozatlan, mint a határozott időtartamú előfizetői
szerződés alapján az adott szolgáltatást a szerződés időtartama alatt jogosult

Biatorbágyi Kábeltévé Kft.
2051 Biatorbágy, Táncsics Mihály utca 17.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - KIVONAT-

bármikor igénybe venni, és a hálózaton biztosított előfizetői interfészhez az
alapvető követelményeknek megfelelő elektronikus hírközlő végberendezést
csatlakoztatni.
9.1.7. A Szolgáltató a szolgáltatás korlátozására jogosult úgy a határozatlan,
mint a határozott időtartamú előfizetői szerződés vonatkozásában az 5.2.
pontban meghatározott esetekben azzal, hogy a határozott időtartamú
előfizetői szerződés időtartama a korlátozás időtartamával meghosszabbodik.
9.1.8. A szolgáltatás szünetelésére az 5.1. pontban foglaltak szerint úgy a
határozatlan, mint a határozott időtartamú előfizetői szerződés
vonatkozásában sor kerülhet azzal, hogy amennyiben a Szolgáltató az
Előfizető kérésére szünetelteti a szolgáltatást, úgy a határozott időtartamú
előfizetői szerződés időtartama a szünetelés időtartamával meghosszabbodik
9.1.9. A határozatlan idejű előfizetői szerződés megszűnik
a) valamelyik fél általi felmondással,
b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén,
c) a természetes személy Előfizető halála esetén,
d) a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén,
e) az egyedi előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás (beleértve az egyes
programcsomagokat, Prémium műsorokat, értéknövelt és kiegészítő
szolgáltatásokat is külön-külön vagy összességükben) Szolgáltató általi
végleges megszüntetése esetén, melyről a Szolgáltató a megszűnés időpontját
megelőző legalább 60 nappal korábban értesíti az Előfizetőt,
f) a Szolgáltató szolgáltatási jogosultsága teljes egésze vagy meghatározott
földrajzi területre vonatkozó megszűnésével,
g) a felek közös megegyezésével.
9.1.10. A határozott idejű előfizetői szerződés megszűnik
a) a határozott idő leteltével, amennyiben a felek az egyedi előfizetői
szerződésben eltérően nem állapodtak meg,
b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén,
c) a természetes személy Előfizető halála esetén, d) a nem természetes
személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén,
e) az egyedi előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás (beleértve az egyes
programcsomagokat, Prémium műsorokat, értéknövelt és kiegészítő
szolgáltatásokat is külön-külön vagy összességükben) Szolgáltató általi
végleges megszüntetése esetén, melyről a Szolgáltató a megszűnés időpontját
megelőző legalább 60 nappal korábban értesíti az Előfizetőt,
f) a Szolgáltató valamennyi, vagy egyes szolgáltatási területekre vonatkozó
szolgáltatási jogosultságának megszűnésével,
g) a felek közös megegyezésével,
h) a Szolgáltató általi és az Előfizető szerződésszegése miatti rendkívüli
felmondás esetén,
i) az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti rendkívüli
felmondás esetén.
j) az Előfizető vagy a Szolgáltató általi rendes felmondás esetén.
9.2. Az előfizetői szerződés módosításának esetei és feltételei, a szolgáltató
jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő
tájékoztatásának módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az
előfizetőt megillető jogok
9.2.3.1. Díjmódosítás
A Szolgáltató a szabadáras szolgáltatás díját közvetlen költségei és egyéb
ráfordításai megtérülésének elemzésével, az igénybevett programcsomag
csatornái mennyisége és jellege alapján állapítja meg. A Szolgáltató jogosult
az előfizetői szolgáltatások díját módosítani évente legalább a hivatalos (KSH
által leközölt) fogyasztói árindex mértékével, továbbá minden olyan esetben,
amikor a szolgáltatás fenntartásának költségeit befolyásoló tényezők a KSH
árindexet meghaladó mértékben megváltoznak, ideértve
a) a szolgáltatott műsorokért fizetendő jogdíjak, üzemeltetési, működési
költségek,
b) a hálózatépítés, korszerűsítés, fenntartás költségei,
c) programválaszték módosítása,
d) jogszabályi, hatósági kötelezettségen alapuló fizetési kötelezettségek
megváltozását.
9.2.3.2. Programcsomag módosítás
A Szolgáltató jogosult az Előfizető előzetes értesítése mellett az általa
szolgáltatott programcsomagokban levő csatornákat, illetve azok
programcsomagon belüli elhelyezését megváltoztatni az Előfizetői igényeket
előfizetői felméréseken alapuló nézettségi adatok vagy dokumentált
médiaszolgáltatói piaci információk, valamint a műsordíjak gazdasági hatása
és a csatornák minőségi jellemzői adatainak összevetése alapján, vagy ha
egyes programcsomagok tartalma megváltozik a Szolgáltató érdekkörén kívüli
okból (beleértve a médiaszolgáltatókkal kötött szerződés módosulását vagy
megszűnését is), vagy a programcsomag megszüntetésre kerül.
9.3.1. Az Előfizető átírás címén kérheti a Szolgáltatótól az egyedi előfizetői
szerződés módosításaként az Előfizető személyének módosítását, ha
személyében szerződés, vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás
következtében változás történik. Az átírás iránti kérelem akkor minősül alaki
és tartalmi szempontból megfelelőnek, ha tartalmazza:
- a jogelőd Előfizető és jogutód Előfizető által aláírt együttes nyilatkozatát az
átírás kérelmezésére, és

- a jogutód Előfizető mindazon adatait, melyek az előfizetői szerződés
megkötéshez szükségesek, és
- mellékletként az átírás alapjául szolgáló tények vagy az átírás okának hitelt
érdemlő dokumentummal való igazolását (pl. szerződéssel, bírósági végzéssel,
ítélettel vagy más dokumentummal).
Az átírás díját a 4. sz. melléklet tartalmazza.
9.3.2. Az előfizetői hozzáférési pont tulajdonos Előfizető áthelyezés címén
kérheti a Szolgáltatótól az előfizetői hozzáférési pont helyének
megváltoztatását a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül, ha
egyidejűleg az Előfizető személye nem változik.
A Szolgáltató a hiánytalan áthelyezési igény szolgáltatóhoz való beérkezését
követő 15 napon belül végzi el az igény teljesíthetősége érdekében szükséges
vizsgálatait, és ezen időn belül írásban értesíti az Igénylőt arról, hogy
a) az áthelyezési igénybejelentést elfogadja, és azt az ÁSZF-ben
meghatározott határidőn, legfeljebb azonban az igény beérkezését követő 30
napon belül, vagy az Előfizető által az áthelyezési igényben megjelölt
későbbi, de legfeljebb az áthelyezési igény Szolgáltatóhoz való beérkezésétől
számított 3 hónapon belüli időpontban teljesíti,
b) az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését műszaki lehetőség hiányában az
a) pont szerinti határidőben nem tudja biztosítani, de az áthelyezési
igénybejelentést elfogadja és ezzel egyidejűleg (év, hónap, nap pontossággal)
megjelöli az áthelyezés teljesítésének legkésőbbi időpontját, amely nem
haladhatja meg az áthelyezési igénybejelentéstől számított 3 hónapot, vagy
c) az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában elutasítja.
10. Adatkezelés és adatbiztonság
10.1.1. A Szolgáltató által nyilvántartott, az Előfizetőre vonatkozó személyes
adatok körét, azok részletes felhasználási és nyilvántartási szabályait jelen
ÁSZF 5. sz. melléklete szerinti Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat
tartalmazza.
11. Az Előfizető nyilatkozatai
a) A jelen egyedi előfizetői szerződés tartalmát megismertem, a benne
foglaltakat elfogadom és magamra és a velem egy háztartásban lakókra nézve
kötelezően tudomásul veszem.
b) Kijelentem, hogy a jelen Szerződés megkötésekor az alábbi előfizetői
kategóriába tartozom:
[ ] egyéni előfizető

[ ] nem egyéni előfizető

c) Tudomásul veszem, hogy az előfizetési szerződésem elválaszthatatlan részét
képező mindenkori érvényes Általános Szerződési Feltételek és annak
mellékletei (különösen a Szolgáltató Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata)
megtekinthető az Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában annak nyitva tartási
idejében, továbbá a Szolgáltató internetes honlapján.
d) Kijelentem, hogy az egyedi előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg az
ÁSZF kivonatát átvettem.
e) Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás egyes feltételeit (különösen a díjat
és a szolgáltatott programcsomagok összetételét) a Szolgáltató az érvényes
Általános Szerződési Feltételekben szabályozott módon előzetes értesítés
mellett, egyoldalúan is módosíthatja. Beleegyezem abba, hogy ha a
Szolgáltatónak az egyoldalú szerződésmódosításról szóló tájékoztatóban
megadott határidőn belül nem nyilatkozom,
továbbá ha díjmódosítás esetén a módosított díjat befizetem, az a módosított
feltételek elfogadásának minősüljön.
f) Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás egyes feltételei (különösen a
harmadik személy részére történő jogosulatlan jel- vagy szolgáltatásátengedés,
illetve jogellenes jelvételezés esetén a Szolgáltatót megillető kötbér) a
szerződésre irányadó lényeges rendelkezéstől jelentősen eltérnek.
g) Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató az általa kezelt adataimat nemfizetés
esetén behajtás céljából megbízottjának átadhatja, és személyes adataim
kezelése során a hatályos törvények és rendeletek, valamint az érvényes
Általános Szerződési Feltételek mellékleteként kiadott Adatkezelési és
Adatvédelmi Szabályzata szerint jár el.
h) Személyes adataimnak a Szolgáltató marketing céljaira (sorsolás,
tájékoztatók, kereskedelmi ajánlatok küldése, stb) történő felhasználásához
hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozatomat a Szolgáltató
ügyfélszolgálatán később bármikor megváltoztathatom.
[ ] igen

[ ] nem

i) Személyes adataimnak harmadik fél marketing céljaira (tájékoztatók,
kereskedelmi ajánlatok küldése, stb) történő kiadásához hozzájárulok.
Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozatomat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán
később bármikor megváltoztathatom.
[ ] igen

……………………….
szolgáltató

[ ] nem

……………………..
előfizető

