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IPTV
Előfizetői Szerződés
mely létrejött egyrészről
Név
Cím / székhely
Személyi igazolvány szám
Anyja neve
Születési hely, Idő
Adószám (cég esetén)
Telefon
Számlázási cím
Levelezési cím
Telepítési cím
e-mail cím
a továbbiakban, mint Előfizető, másrészről SzemerNet Távközlési Szolgáltató Kft.
Székhely:
6723 Szeged Sólyom u. 15/b 3/9
Telefon:
62/202202, 40/111003
Adószám:
Cégjegyzékszám:

24224828-2-06
06-09-019757

a továbbiakban, mint szolgáltató, együttesen Felek között az alábbi feltételek mellett:

1.

A szolgáltatás leírása

A szolgáltató az előfizető részére jelen szerződés időtartama alatt internet protokollon nyújtott IPTV szolgáltatást
biztosít a választott szolgáltatáscsomag szerint, megfelelve az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező
minőségi célértékeknek.
A IPTV szolgáltatás minden esetben a SzemerNet adatátviteli hálózatán valósul meg. Az adatátviteli hálózathoz
való csatlakozáshoz szükséges eszközöket az előfizető is biztosíthatja, amennyiben azokat előzetes egyeztetés
után a szolgáltatótól vásárol meg. Minden más esetben a szolgáltató biztosítja a szükséges eszközöket. A
szolgáltatás úgynevezett set top box -on keresztül biztosítja a szolgáltató melyet az előfizető részére használatba
ad, az nem kerül az előfizető tulajdonába.
A szolgáltató rendszeréhez az előfizető a telepítéskor felszerelt és a regisztrációs lapon részletezett technikai
adatokkal rendelkező set top box -al kapcsolódik. A szolgáltatás biztonsága érdekében a regisztrációs lapon
található adatok bizalmasan kezelendők.
A rendszer telepítését és a szükséges beállításokat díj ellenében a szolgáltató végzi. Szolgáltató, megrendelő
részére használatba adott set top box -ok használatáért havi díjat számol fel. A megrendelő a berendezésekért
anyagi felelősséget vállal, amennyiben azokat a szolgáltatótól használatra kapta. A felszerelt és átvett eszközök
listáját valamint azok értékét a regisztrációs lap tartalmazza.
SzemerNet Távközlési Szolgáltató Kft
ASZ.: 24224828-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-019757, 6723, Szeged, Sólyom utca 15/b 3/9.
Tel: 06-62-202202 06-40-111003
e-mail: info@szemernet.hu
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2.

A megrendelt csomag leírása

Szolgáltatás csomag neve
Szolgáltatás csomag neve
Szolgáltatás csomag neve
Szolgáltatás csomag neve
Set Top Box -ok száma
Figyelem! A Set Top Box kizárólag a fenti címre telepített végpontról használható, más előfizetőnél, vagy más
végpontról történő használata a visszaélések elkerülése miatt nem lehetséges!
3.

A szerződés időtartama, fizetési feltételek

A szerződés időtartama

Set Top Box havi díja
Havi díj
Leszerelési díj (felmondáskor fizetendő)

2.500,- Ft +áfa

Szerződés módosítási díja (díjcsomag váltáskor
fizetendő)

2.500,- Ft +áfa

Kiszállási díj hibaelhárítás esetén, amennyiben a hiba
az előfizető érdekkörében következett be

3500,- Ft +áfa

Hibaelhárítás díja óránként, amennyiben a hiba az
előfizető érdekkörében következett be

3500,- Ft +áfa

Számla kiegyenlítésének módja

Átutalás*

Készpénz*

* Megfelelőt jelölje X-el.
A szolgáltató a havidíjat tartalmazó számlát elektronikus úton a fent megadott e-mail címre, legkésőbb a
megelőző hónap 28-ig bocsátja ki 8 munkanapos fizetési határidővel. Amennyiben a számla ellenértéke a lejárat
utáni harmadik munkanapon sem érkezik meg a szolgáltatóhoz, úgy jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére. A
szolgáltatás szüneteltetése nem mentesíti az előfizetőt a havidíj megfizetése alól. A szolgáltatás újraaktiválása a
számla befizetése, illetve a befizetés igazolása után 12 órán belül megtörténik. A szolgáltatás újraaktiválásáért a
szolgáltató alkalmanként 1.800,- Ft díjat jogosult felszámolni.
Ha a szerződés határozatlan időre jött létre, az előfizető 15 napos felmondási határidővel bármikor felmondhatja
a szolgáltatást, azzal a feltétellel, hogy nincs díjtartozása és az utolsó megkezdett hónapra az egész havi díjat
megfizeti.
Amennyiben határozott idejű elkötelezettség vállalásával jött létre a szerződés, és az előfizető ezért kedvezményt
kapott, a szerződés lejárat előtti megszűnésekor a kapott kedvezményt, és a szerződésből fennmaradt havidíjakat
annak kamataival együtt, egy összegben meg kell fizetni. Az elkötelezettségi idő lejártával a szerződés
határozatlan idejűre módosul.

SzemerNet Távközlési Szolgáltató Kft
ASZ.: 24224828-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-019757, 6723, Szeged, Sólyom utca 15/b 3/9.
Tel: 06-62-202202 06-40-111003
e-mail: info@szemernet.hu
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4.

A teljes szerződés részei

-

Jelen szolgáltatási szerződés.
Általános Szerződési Feltételek, melyet az előfizető a szerződés aláírása előtt megismert. A mindenkor
hatályos ÁSZF elérhető a szolgáltató ügyfélszolgálatán és a www.szemernet.hu címen.
Regisztrációs lap.

A fentieket, és az Általános Szerződési Feltételek tartalmát ismerem és elfogadom, valamint büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Szeged,

----------------------------------Szolgáltató

-----------------------------------------Előfizető

SzemerNet Távközlési Szolgáltató Kft
ASZ.: 24224828-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-019757, 6723, Szeged, Sólyom utca 15/b 3/9.
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