
INTERNET ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI
SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1. Szerződő felek adatai:     SZERZŐDÉS SZÁM :           

SZOLGÁLTATÓ:
iPlus Magyarország Ker. és Szolg.  Kft
Székhely / Levélcím: 9542 Boba, Berzsenyi u. 9
Ügyfélszolgálat és hibabejelentő elérhetősége: 
Tel.: 06-(88) 220 020,   
munkanap: 08.00-16.00  / utána üzenetrögzítő /

Internetes honlap elérhetősége:http://www.iplus.hu
Cégjegyzékszáma: 18-09-110965
Bankszámlaszám: CIB 10701142-6715896651100005
email: info@iplus.hu
ügyfélkapu elérhetőség : http://ugyfelkapu.iplus.hu

2. SZEMÉLYES ADATOK :

Előfizető neve / cégnév :

Lakhelye / tartózkodási helye / székhelye:

Előfizetői hozzáférési pont helye / telepítési címe

Előfizető számlázási címe / levelezési címe :

2.1 TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN

Születési neve :

Anyja születési neve :  

Születési hely és idő :  

Szig. szám : 

Adó azonosító jel :

2.2. NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN

Cégjegyzékszám / nyilvántartási száma :

Adószám :

Pénzforgalmi számlaszám :

Kapcsolattartó személy neve és telefonszáma :
 

2.3. EGYÉB ADATOK / KAPCSOLATTARTÁSRA ALKALMAS ELÉRHETŐSÉGEK

Vezetékes telefonszáma: Mobil telefonszáma :

Az előfizető értesítési email címe : 

Az előfizetői hozzáférési pontot magába foglaló ingatlan

Használat jogcíme :  Tulajdonos             bérlő   Hozzátartozó

Hozzájárulok,  hogy  a  fent  megjelölt  kapcsolattartási  e-mail  címet  a  Szolgáltató
értesítési címként kezelje, és arra megküldje az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos
szolgáltatói értesítéseket.

 Igen
 Nem

*Bérlő esetén tulajdonosi hozzájárulás szükséges
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3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS

A jelen Szerződés szerinti  szolgáltatások igénybevételére a Szolgáltató által egyéni előfizetők számára nyújtott
elektronikus  hírközlési  Általános  Szerződési  Feltételei  (ÁSZF)  vonatkoznak.  Felek  kölcsönösen  és
egybehangzóan  kijelentik,  hogy  a  Szolgáltató  lehetővé  tette  az  Előfizető  számára,  hogy  a  szerződéskötést
megelőzően  megismerje  az  ÁSZF  rendelkezéseit.  Az  ÁSZF  rendelkezéseit  az  Előfizető  a  jelen  előfizetői
szerződés elfogadásával tudomásul veszi. A jelen Egyedi előfizetői szerződés elválaszthatatlan részét képezik
annak mellékletei és a szerződés kiegészítések. A megrendelt szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket az ÁSZF, az
Egyedi előfizetői szerződés, a mellékletek és a szerződés kiegészítések tartalmazzák.

INTERNET : helyhez kötött szélessávú internet szolgáltatás

Internet csomag :

IP cím típusa :  dinamikus             fix publikus Fix IP cím : 

Hozzáférés  típusa : 
PPPoE

Felhasználónév:  Jelszó : 

Vállalt hűségidő :  hűségidő nélkül       12 hónap       24 hónap

Díjfizetés módja   :  banki átutalás *      postai csekk 

Díjfizetés kezdete : 

A szolgáltatás kiépítésének és megkezdésének határideje :

Amennyiben a jelen Szerződés határozott időtartamú, a határozott időtartam a jelen szerződéssel megrendelt szolgáltatás(ok)
aktiválásától számított 12 vagy 24 hónap elteltével jár le. A lejárat napja az aktiválás napját követő 12. vagy 24. hónap azonos
naptári napja, annak hiányában a következő nap. 

A Szolgáltató az előre fizetendő díjú szolgáltatásai  tekintetében az esedékes díjakról legkésőbb adott  hónap 07. napjáig a
számlázási időszakot megelőzően küld számlát az Előfizetőnek ezen időpontig bezárólag. Az internetszolgáltatás általánydíjas.

Határozott időtartamú szerződés bármilyen okból történő felmondása, megszűnése esetén, Előfizető köteles az igénybe vett
kedvezményt Szolgáltatónak megfizetni. A határozott időtartamú szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatással kapcsolatos
rendelkezéseket a határozott időtartamú szerződés tartalmazza.

A  szolgáltatás  tartalmának  részletesebb  feltételeit,  így  például  az  egyes  díjakat,  és  a  Szolgáltató  által  vállalt
szolgáltatásminőségi célértékeket az ÁSZF 4. sz. Melléklet, tartalmazza. Szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást és
menedzselést alkalmaz.

3.1 DÍJAZÁS :Alapvető díjszabás:

Az Előfizető által kért alapszolgáltatások : INTERNET

A szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyszeri telepítési díja : 

A telepítés alkalmával felhasznált többletanyagok költége :

 A szerződés alapján fizetendő bruttó havi díj :  

3.2.  Az  egyes  szolgáltatásokra  jellemző  szolgáltatásminőségi  mutatókat  és  célértékeket  az  ÁSZF  3.  számú
melléklete - az egyes szolgáltatásokra vonatkozó leírások részeként – tartalmazza.

3.3  A szolgáltatásra  vonatkozó  alapvető  díjakat  jelen  szerződés  3.  pontja  tartalmazza.  A díjakra  vonatkozó
részletesebb szabályok – így például azok kiszámításának alapja, a különböző esetekben alkalmazott eseti díjak
az  ÁSZF  4.  sz.  mellékletében  találhatók.  Ezen  díjak  jelen  szerződés  részét  képzik  anélkül,  hogy  jelen
szerződésben tételesen megjelennének. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az általa biztosított akciók,
kedvezmények keretében a fenti áraktól eltérő díjszabást állapítson meg. Felek rögzítik, hogy az ÁSZF-től eltérő
díjak mértékéről jelen előfizetői szerződés vagy akció esetén a határozott időtartamú szerződés rendelkezik.  A
szerelésnél felhasznált anyagok díja az ÁSZF 4.b mellékletében foglaltak szerint fizetendő.
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4. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA:

A szerződés időtartama :   Határozott                       Határozatlan

Előfizető hozzájárul, hogy határozott idejű szerződése a határozott idő elteltét követően határozatlan idejűvé válik:

  Hozzájárulok                   Nem járulok hozzá

Határozott idő esetén a hatálybalépés napja:

hatályos: Határozatlan

akciós előfizetés esetén a bekapcsolástól számított 12 illetve 24 hónapig a kapcsolódó szerződésben meghatározottak
szerint.

5. ÁSZF ELÉRHETŐSÉGE ÉS EGYÉB NYILATKOZATOK

Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit az előfizetői
szerződéskötés  alkalmával  a  rendelkezésemre
bocsátotta

Elektronikus levélben  Tartós adathordozón
Papír alapon Nem kérem

Papír alapú ÁSZF díja : 

A mindenkor hatályos ÁSZF, valamint módosításai a Szolgáltató – www.iplus.hu oldalon az ászf menü pont alatt 
hozzáférhetők. Amennyiben az ÁSZF-et emailben vagy tartós adathordozón, illetve papír alapon kérem, úgy 
tudomásul veszem, hogy azt Szolgáltató 7 munkanapon belül – tartós adathordozó esetén postai úton - biztosítja 
részemre. A papír alapú nyomtatott ÁSZF díja  bruttó 7 000,- Ft , melynek költségét az első számla tartalmazza.  

6. ADATKEZELÉS

A Szolgáltató a kötelező adatkezelési eseteken felül, az Eht. 157. § (2) bekezdésben foglalt adatállományon kívüli
személyes adataimat az alábbi célból kezelheti:

Igen Nem

Előfizetői névjegyzékben való rögzítéshez hozzájárulok:

Forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok igénybevételéhez,
illetve további felhasználásához hozzájárul-e:

Előfizetés típusa :
 Kis és középvállalkozás

 Egyéni  Üzleti

Az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés
céljából történő személyes adatok kezeléséhez hozzájárulok:  

A tájékoztatást tudomásul vettem:
Új szolgáltatásokról, kedvezményekről, akciókról történő tájékoztatás:

Szolgáltatás biztosítása és fejlesztése, kutatás, üzletfejlesztés:
Előfizetői  igények  felmérése,  piac-  és  közvéleménykutatás,  direkt
marketing:

A jelen egyedi előfizetői szerződésben foglaltakat megismertem:
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Igen Nem

Elfogadom, hogy Szolgáltató az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó
hatóság,  ügyészség,  bíróság,  valamint  nemzetbiztonsági  szolgálat  törvényben
meghatározott  feladatai  ellátásának  biztosítása  céljából,  kérelmére  köteles  a
jogszabályokban  meghatározott  adatokat  szolgáltatni.  A  tájékoztatást  tudomásul
vettem: 

Alulírott  Előfizető  kijelentem,  hogy a kis-  és  középvállalkozásokról,
fejlődésük  támogatásáról  szóló  2004.  évi  XXXIV.  törvény  3.  §  (1)
bekezdése alapján kis- és középvállalkozásnak minősülök.

Az  elektronikus  hírközlésről  szóló  2003.  évi  C.  törvény  127.  §  (3)  bekezdése  úgy  rendelkezik,  hogy  kis-  és
középvállalkozások  az  Előfizetői  szerződés  megkötésekor  írásbeli  nyilatkozattal  kérhetikaz  egyéni  előfizetőkre
vonatkozó szabályok vonatkozásukban történő alkalmazását, amelynek előnyeiről és hátrányairól a Szolgáltató a jelen
szerződés mellékletét képező összefoglaló táblázattal ezúton tájékoztatja.

A fentiek és a  mellékelt  táblázat  figyelembe vételével  nyilatkozom,
hogy kis- és középvállalkozásként az egyéni Előfizetőkre vonatkozó
szabályok alkalmazását kérem.

7. Az előfizetői szerződés egyoldalú módosítása kapcsán az Előfizetőt megillető jogok

Amennyiben  a  módosítás  az  Előfizetőre  hátrányos  rendelkezéseket  tartalmaz,  az  Előfizető  jogosult  további  jogkövetkezmények  nélkül
felmondani a szerződést az értesítéstől számított 15 napon belül. Nem mondhatja fel azonban az Előfizető a szerződést, ha kötelezettséget
vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartamra veszi igénybe, és a szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével
kötötte meg és ha a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető
felmondja a szerződését, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem követeli  a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét.
Amennyiben a szerződés módosításához az Előfizető kifejezett nyilatkozata szük séges, azt az Előfizető az értesítéstől számított 8 napon belül
teheti meg. A nyilatkozattétel azokban az esetekben mindenképpen szükséges, amikor az Előfizető által igénybe vett szolgáltatás, szolgáltatás-
vagy díjcsomag megszűnik, és helyette a Szolgáltató más hasonló szolgáltatást, szolgáltatás- vagy díjcsomag igénybevételét ajánlja fel, vagy ha
a szerződésmódosítás többletterhet jelentő kiegészítő szolgáltatás igénybevételére irányul. Az Előfizető nyilatkozattételének elmulasztása ilyen
esetekben a szerződés megszűnésének tekintendő. Amennyiben azonban az Előfizető a módosítással érintett szolgáltatást a rendelkezésére
álló 8 napon belül igénybe veszi, nyilatkozattételi joga az igénybevétellel egyidejűleg megszűnik, s a Szolgáltató az igénybevételt a szerző-
désmódosítás ráutaló magatartással történő elfogadásának tekinti. Ugyancsak létrejön a módosított szerződés a Felek között abban az esetben,
ha a szolgáltatásra vonatkozó szerződés az ÁSZF szerint ráutaló magatartással is létrejöhet, és az Előfizető a módosított szolgáltatást külön
nyilatkozattétel  nélkül  igénybe  veszi.  A  szerződés  módosítására,  illetve  az  egyoldalú  módosítás  esetén  az  Előfizetőt  megillető  jogokra
vonatkozóan az ÁSZF 9.2.2 pontja tartalmazza.

8. A szerződés módosításának legfőbb esetei, feltételei

A szerződés  módosítására  sor  kerülhet  a  Felek  egyező  akaratával,  illetve  az  Előfizető  kezdeményezésére,  valamint  a  Szolgáltató  által
egyoldalúan.  A Felek egyező akaratával  a szerződés a fennállása alatt  bármikor módosítható.  A módosítás érintheti  a szerződés bármely
rendelkezését a jogszabályban vagy az ÁSZF-ben meghatározott eltérést meg nem engedő kógens tartalmú, vagy lényegesként meghatározott
rendelkezésének kivételével. Az Előfizető a szerződés módosítását kérheti a Szolgáltatótól.
A Szolgáltatónak a tevékenységére vonatkozó jogszabályokban, illetve az ÁSZF-ben szabályozott  esetekben és feltételek mellett  joga van
továbbá a szerződés egyoldalú módosítására is.

Ezek a következők lehetnek:
a.)  a  szerződésben  vagy  az  ÁSZF-ben  foglalt  feltételek  bekövetkezése  esetén  azzal,  hogy  –  amennyiben  jogszabály  vagy  elektronikus
hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik – a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását;
b.) jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
c.) a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás,
d.) az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak
meg.

Az Előfizető és a Szolgáltató megállapodnak abban, hogy amennyiben az előfizetői  szerződés módosítására díjváltozás miatt  kerül  sor,  a
nyilatkozattétel  elmulasztása,  mint  ráutaló  magatartás,  elfogadásnak  minősül  abban  az  esetben,  ha  a  Szolgáltató  az  Eht.  144.  §  (3)
bekezdésének vagy (4) bekezdés a) vagy b) pontjának megfelelően tett eleget értesítési kötelezettségének.
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9. Az előfizetői szerződés megszűnésének legfőbb esetei, feltételei
Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnik a következő esetekben:
• a szerződésben meghatározott idő elteltével;
• az Előfizető halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével;
• a Szolgáltató halálával, jogutód nélküli megszűnésével,
• Szolgáltatói és Előfizetői rendkívüli felmondással;
• az Előfizető rendes felmondásával;
• Szolgáltatói rendes felmondással.
Az Egyedi  Előfizetői  Szerződés megszűnik továbbá abban az esetben is,  ha a Szolgáltató vagy hálózata, illetve annak adott  része,  más
szolgáltató  tulajdonába vagy használatába kerül.  Ilyen esetekben a Szolgáltató  minden esetben a  változás életbe  lépése előtt  értesíti  az
Előfizetőt, tájékoztatva az új szolgáltató személyéről, illetve az Előfizetőt megillető jogokról, lehetőségekről.
Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszüntetésére a következő módokon van lehetőség:
• Szolgáltatói felmondással;
• Előfizetői felmondással;
• Szolgáltatói és Előfizetői rendkívüli felmondással;
• a Felek közös megegyezésével.
Az Előfizető jogosult jogkövetkezmények nélkül felmondani – írásban, sajátkezű aláírásával ellátva – legfeljebb 8 napos felmondási határidővel a
határozatlan idejű Egyedi Előfizetői Szerződését. Az Előfizető jogosult a szerződést felmondani, ha a felmondás oka a Szolgáltató egyoldalú
szerződésmódosítása és az Előfizető a megváltozott  feltételek között  nem kívánja tovább igénybe venni a szolgáltatást.  Az Előfizető vagy
Szolgáltató általi felmondás gyakorlása semmiféle külön díj fizetéséhez vagy költség viseléséhez nem kötött, de a szerződés felmondása nem
mentesíti  az  Előfizetőt  a  jogviszonyból  eredő  esetleges  tartozásai  kiegyenlítésének,  valamint  a  Szolgáltató  tulajdonát  képző  eszközök
visszaszolgáltatásának kötelezettsége alól.  A Szolgáltató jogosult  a szerződést 60 napos felmondási idővel  felmondani. A Szolgáltató általi
felmondás  esetén  a  felmondási  idő  alatt  –  amennyiben  annak  oka  az  Előfizető  szerződésszegése  –  a  Szolgáltató  jogosult  az  előfizetői
szolgáltatásokat korlátozni, ha annak feltételei fennállnak. A Szolgáltató jogosult az Előfizető szerződésszegése esetén rendkívüli felmondással
élni. Ilyen esetben a felmondási idő 15 nap. A felmondás tartalmára a rendes felmondásnál írtak irányadók. Rendkívüli felmondásra a következő
esetekben van lehetőség:
• az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az előfizető ezt a szerződésszegést a
jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg,
• az előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a
szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásáhozés elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy
• a szolgáltatást igénybe vevő előfizető az előfizetői szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is jogosulatlanul
vételezi a műsorjelet, a beérkező műsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja,
•  az előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja.
Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, szerződése nem
szűnik  meg a  Szolgáltató  felmondásával.  Amennyiben az  Előfizető  több  előfizetéssel  is  rendelkezik,  és  azok  bármelyikével  kapcsolatban
megszegi az ÁSZF-ben foglaltakat, úgy a Szolgáltató jogosult a felmondást és jogkövetkezményeit az Előfizető valamennyi előfizetését érintően
egyidejűleg, azonnali hatállyal alkalmazni. A Szolgáltató a Szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az
esedékes díjat  a jogkövet kezményekre figyelmeztető első értesítést követő legalább 15 nappal  elküldött  második felszólítás megtörténtét
követően  sem  egyenlítette  ki.  A határozott  időtartamú  szerződés  a  meghatározott  idő  el  teltével  megszűnik.  A szerződés  megszűnését
megelőzően legalább 30, de legfeljebb 60 nappal korábban a Szolgáltató köteles az Előfizetőt tájékoztatni a határozott idejű szerződésből
hátralévő  napok  számáról  és  a  szerződés  megszűnésének  időpontjáról.  Amennyiben  az  Előfizető  a  határozott  időtartamú  szerződésben
kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást igénybe veszi, és a szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg
és a szerződést felmondja a határozott időtartam lejárta előtt, a Szolgáltató követelheti az Előfizető által igénybe vett kedvezményeket.
A szerződés  megszűnésére,  illetve  megszüntetésére  vonatkozó  további  rendelkezések  az  ÁSZF  12.  Fejezetében,  valamint  az  A.,  C.,  D.
Mellékletben találhatók.
10. Vitarendezés
Felek  a  szolgáltatással  kapcsolatos  bármilyen  jellegű  vitájukat  először  egymás  között  békés  úton  kísérlik  meg  rendezni.  Ennek
eredménytelensége  esetén  az  Előfizető  jogorvoslatért  az  alábbi  szervekhez  fordulhat:  Nemzeti  Média-  és  Hírközlési  Hatóság;  Nemzeti
Fogyasztóvédelmi  Hatóság  Hírközlési  Fogyasztói  Jogok  Képviselője;  Gazdasági  Versenyhivatal;  Médiatanács;  Nemzeti  Adatvédelmi  és
Információszabadság Hatóság.  Az áruk és szolgáltatások minőségével,  biztonságával  és a termékfelelősségi  szabályok alkalmazásával;  a
szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére van mód a gazdasági kamarák
mellett működő független békéltető testületeknél. A szerződés létrejöttével, érvényességével, hatályosságával kapcsolatos viták, a szerződésből
eredő díjviták eldöntésére, az előfizetői szerződés késedelmes, vagy hibás teljesítése miatti kártérítési és kötbér igényekkel kapcsolatban a pol-
gári bíróság jogosult dönteni. Felek a köztük létrejött szerződéses jogviszonyból eredő jogvitáik rendezésére alávetik magukat a Budapesti IV. és
XV.  Kerületi  Bíróság  kizárólagos  illetékességének.  A vitarendezésre  vonatkozó  részletes  szabályok,  valamint  a  feljogosított  szervezetek
elérhetőségei az ÁSZF 6.6. Alfejezetében találhatók meg részletesen.
11. Szolgáltató ezúton tájékoztatja Előfizetőt, hogy az általa igénybe vett szolgáltatás/szolgáltatások nem egyetemes szolgáltatás.
12. A szerződésszegés következményei
A szerződésszegés következményeit részletesen az ÁSZF 6. Fejezete, valamint az A., C., D. Melléklet tartalmazza.
13. A szolgáltatás szüneteltetése és korlátozása
Szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó feltételek az ÁSZF 5.1, a korlártozásra vonatkozó feltételek az ÁSZF 5.2. Fejezetében találhatók.
14. Hibabejelentés, számlapanaszok, karbantartási szolgáltatások
Hibabejelentés, számlapanasz bejelentés az alábbi elérhetőségeken keresztül jelenthető be:
Levélben: 9542 Boba, Berzsenyi u. 2
Telefonon: +36 88 220 020 számon, Faxon: +36 88 220 021
A Szolgáltató Központi ügyfélszolgálatának email címén: hiba@iplus.hu
A hibabejelentésre,  a számlapanaszokra,  valamint a karbantartási  szolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályokat  az ÁSZF 6.  Fejezete,
tartalmazza.
15. A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató írásbeli fizetési felszólítása a díjtartozásra irányuló követelés elévülési idejét megszakítja.
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16. CSATOLT DOKUMENTUMOK

Tulajdonosi nyilatkozat   Meghatalmazás Egyéb

Megjegyzés / az Előfizető egyedi igényei a szolgáltatás telepítésével kapcsolatban: 
______________________________________________________________________________________________

17. FELELŐSSÉG

Felszerelt eszköz típusa :   UBNT                   MT                Egyéb

Felszerelt eszköz egyedi azonosítója:  

Előfizető  tudomásul  veszi,  hogy  a  telepítés  alkalmával  felszerelt  eszközök  NEM  kerülnek  Előfizető  tulajdonába,
továbbra is a szolgáltató tulajdonát képezik. Előfizető a szolgáltatás megszűnése esetén köteles azokat Szolgáltatónak
működőképesen visszaszolgáltatni. A berendezések állagmegóvása Előfizető kötelessége. Villámlás vagy túlfeszültség
okozta eszközmeghibásodás esetén – szakszervíz általi bevizsgálást követően- , amennyiben gondatlanság okozta a
meghibásodást , Előfizető köteles azt Szolgáltatónak megtéríteni.  

Jelen előfizetői szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató mindenkor hatályos Általános Szerződési 
Feltételei.

Szerződő felek jelen előfizetői szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt:                    

 ____________________________________________ ______________________________
  iPlus Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.          Előfizető

Iplus Wireless– www.iplus.hu – 9542  Boba , Berzsenyi u. 9. Telefon : +36 88 220 020

http://www.iplus.hu/


INTERNET ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

18. Távszámla  igénybevételének feltételei:

18.1. Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy az elektronikus számla egyenértékû a papír alapú számlával. A számla
fokozott biztonságú elektronikus aláírással és idõbélyegzõvel van ellátva. A hiteles elektronikus számlát a
Szolgáltató  pdf  formátumban  teszi  elérhetõvé  az  Elõfizetõ  számára,  amely  ugyanazt  a  számlaképet
tartalmazza, melyet a papír alapú számla, és kizárólag elektronikus formában érvényes.

18.2.  Elõfizetõ  az  elektronikus  számla  igénylésével  egyidejûleg  lemond  a  csekken  történõ  befizetés
lehetõségérõl, és új fizetési módként az átutalást jelöli meg (átutalásos fizetési mód esetén lehetõség van
online bankkártyás fizetésre, és OTP ATM-en keresztül történõ fizetésre is).

18.3  Elõfizetõ  kijelenti,  hogy  az  elektronikus  számlához  szükséges  technikai,  illetve  tárgyi  feltételekkel
rendelkezik.  (A  feltételekrõl  személyesen  az  ügyfélszolgálati  irodában,  vagy  a  Szolgáltató  honlapján
tájékozódhat)

18.4. Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a számla kiállításáról szóló értesítést a megjelölt e-mail
címre  küldi,  és  egyúttal  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  regisztráció  során  megadott  e-mail  címben
bekövetkezett  változást  haladéktalanul,  de  legkésõbb  8  napon  belül  bejelenti  a  Szolgáltatónak.  Ezen
kötelezettség  elmulasztásából  eredõ  károkért  a  Szolgáltató  nem vállal  felelõsséget,  azokért  az  Elõfizetõ
köteles helytállni.

18.5. A számlákat az online ügyfélszolgálat felületen érvényes felhasználónév és jelszó birtokában tekintheti
meg Elõfizetõ. A felhasználónév és jelszó illetéktelenek kezébe kerülésébõl eredõ károkért a Szolgáltató nem
vállal felelõsséget.

18.6.  Elõfizetõ  tudomásul  veszi,  hogy  Szolgáltató  a  törvényben  elõírt  tájékoztatási  kötelezettségének  az
Elõfizetõ e-mailben történõ értesítése mellett az ügyfélkapun keresztül is eleget tehet.

Kelt:                    

 ____________________________________________ ______________________________
  iPlus Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.          Előfizető
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