Előfizetői Szerződés módosítása: Átírás
Jelen dokumentum a Szolgáltató aláírásával az előfizetői szerződés módosításának minősül az Előfizető személyében
beálló változás miatt az előfizetői hozzáférési pont helyének változása nélkül. A szerződés módosítással nem érintett
részei változatlanok maradnak.
Az átírásra vonatkozó szabályok: ÁSZF 12.2.1.

Előfizetői igény (Előfizető tölti ki!)
Átíráshoz hozzájáruló (korábbi) Előfizető adatai
Neve, cégneve:
Lakóhelye, székhelye:
Szem. ig. száma, adószáma:
Kapcsolattartási telefonszáma (mobil):
Társaság képviselőjének neve:

Átírással érintett szolgáltatás adatai
Igénybe vett szolgáltatás, díjcsomag:
Igénybevétel címe:
Átírás kért időpontja:
Az átírás jogcíme:

☐ családtag

☐ adásvétel

☐ bérlet

☐ egyéb:

Az átíráshoz hozzájáruló Előfizető nyilatkozata:
Jelen szerződés módosítás aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az Előfizetői Szerződésemben szereplő, fent megjelölt szolgáltatást az átírást kérő
nevére a ZNET Telekom Zrt. 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 módosítás nélkül helyreáll.

Átírást kérő (új) Előfizető adatai
Neve, cégneve:
Lakóhelye, székhelye:
Számlázási címe:
Levelezési címe:
Pénzforgalmi számlaszáma:

Kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségei

Kapcsolattartó neve:
SMS fogadására képes értesítési telefonszáma:
E-mail címe (E-számla befogadására is szolgáló):

Díjfizetésre vonatkozó adatai
Fizetési mód:
Számla kiállítás módja:

☐ csekk
☐ e-számla

☐ átutalás
☐ papír alapú számla

☐ csoportos beszedés

Egyéni Előfizető (természetes személy) további adatai
Születési neve:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Személyi igazolvány száma:

Nem egyéni Előfizető további adatai
Cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma:
Adószáma:
Társaság képviselőjének neve:

Az átírást kérő (új) Előfizető kötelezettségvállalása:
Kérem a fenti Egyedi előfizetői szerződésben foglalt szolgáltatás nevemre történő átírását. A ZNET Telekom Zrt. és a jogelőd (átíráshoz
hozzájáruló) előfizető között létrejött előfizetői szerződést, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit megismertem, azokat magamra
nézve kötelezően elfogadom.
ZNET TELEKOM ZRT.

Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Táborhely u. 4. • Ügyfélszolgálat telefon: 1277 • E-mail: info@zt.hu • Web: www.zt.hu

Előfizetői Szerződés módosítása: Átírás
Tudomásul veszem, hogy a ZNET Telekom Zrt. szolgáltatásait a módosított Előfizetői Szerződésben és az igénybe vett elektronikus hírközlési
szolgáltatásra vonatkozó mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) foglaltak szerint nyújtja.
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.
Tudomásul veszem, hogy díjfizetési kötelezettségem az átírás napjával kezdődik, ezen időpontot követően a részemre megküldött számlákat
határidőben kiegyenlítem.
Tudomásul veszem, hogy az átírás teljesítéséért a Szolgáltató ÁSZF-ének 4. számú mellékletét képező Díjszabásban meghatározott összegű átírási
díjat kell fizetni az átírást kérőnek.
Tudomásul veszem, hogy a 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.
Tudomásul veszem továbbá az alábbi tájékoztatást:
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, e-mailben, személyesen az ügyfélszolgálati helyiségekben,
levélben). Az elállási jogot az Előfizető határidőben gyakorolja, ha a fent megjelölt határidő előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
Tudomásul veszem a Szolgáltató alábbi tájékoztatását:
A Szolgáltató és az Előfizető az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos panaszokat az ÁSZF 6.3.1. pontjában foglaltak szerint közvetlenül 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 Zala Megyei Békéltető Testület: 8900
Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.) vagy bírósághoz fordulhatnak. Az eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos további információkat az ÁSZF 6.6.
pontja tartalmazza.
Üzleti Előfizető esetén kérjük az igény mellé aláírási címpéldányt is csatoljon.
Kelt: …………………………………….város ………..… év………. hó …… nap

Átíráshoz hozzájáruló (korábbi) Előfizető aláírása

Átírást kérő (új) Előfizető aláírása

Szolgáltatói visszaigazolás (Szolgáltató tölti ki!)
A ZNET Telekom Zrt. a fenti előfizetői igényt az alábbi tartalommal igazolja vissza:
Átírási igény szolgáltatóhoz történő visszaérkezésének dátuma: ………..… év………. hó …… nap

Szolgáltatási adatok

Szerződés száma, azonosítója:
Szerződés módosítás hatálybalépése, az átírás időpontja:
A ZNET Telekom Zrt. a felek szerződés módosítási kérelméhez hozzájárul, és azt a 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 ZNET Telekom Zrt-t illeti.

Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve:
Székhelye:
Levelezési címe:
Cégjegyszékszáma:
Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Hibabejelentő elérhetőségei:
Internetes honlap címe:
ÁSZF elérhetősége:

ZNET Telekom Zrt.
8866 Becsehely, Kossuth Lajos út 55.
8800 Nagykanizsa, Táborhely utca 4.
20-10-040332
Telefon 1277, külföldről +36 93 999 222, e-mail: ugyfelszolgalat@zt.hu
Telefon 1277, külföldről +36 93 999 222, e-mail: hibabejelento@zt.hu
www.zt.hu
www.zt.hu weboldalon és az ügyfélszolgálati irodákban

Kelt: ………..… év………. hó …… nap

Szolgáltató aláírása

PH
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