szerződés sszáma:
Egyedi eelőfizetői szzerződés
(HBO MAX
X PAK szolg
gáltatáshoz)
Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok
k (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alappján, valamint a Szolgáltatóó
t
k
kötik meg a szo
olgáltatási szerzződést.
Általános Szerrződési Feltéteeleiben foglalt tartalommal

11. ADATLA
AP
a) Az előfizeető személyees adatai:
Előfizető nevve:
Lakóhely, taartózkodási hely/Székhely
h
y:
Előfizetői hoozzáférési poont helye:
Számlázási ccím:
Természetess személy előőfizető továb
bbi adatai:
Előfizető szüületési neve:
Anyja születtési neve:
Születési helly, idő:
Azonosító okmány típus, szám:
Korlátozottaan cselekvőkképes természzetes személyy törvényes képviselőjén
k
nek adatai1:
Törvényes kképviselő nevve:
Lakóhely, taartózkodási hely:
h
Számlázási ccím:
Pénzforgalm
mi számlaszám
m2:
Születési nevve:
Anyja születtési neve:
Születési helly, idő:
Azonosító okmány típus, szám:
Nem természetes személly előfizető további
t
adataai:
Cégjegyzéksszám/Nyilváántartási szám
m:
Képviselő neeve:
Adószám:
Kapcsolattarrtásra alkalm
mas lehetőség
gek:
Telefonszám
m:
Mobiltelefonnszám:

E-mail cím:
Telefax:

b) Szolgáltaató adatai:
Név:
EuroCable Magyarorszzág Kft.
Székhely:
1119 Budap
pest, Rátz L.. u. 42. fszt.//1.
Postacím:
1509 Budap
pest, Pf.: 60.
Cégjegyzéksszám:
01-09-9084110

Központi üg
gyfélszolgálaat telefonszám
ma:
1240
Központi üg
gyfélszolgálaat internetes eelérhetőségee:
office@euro
ocable.hu
Hibabejelen
ntő elérhetőséége:
1240
Internetes ho
onlap elérhettősége:
www.euroccable.hu

1
2

Korlátozottaan cselekvőkéépes előfizető esetén töltenddő ki.
Természetess személynél csak
c
banki úto
on történő fizeetésnél töltend
dő ki.
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szerződés sszáma:

2. SZOL
LGÁLTATÁ
ÁSI LAP
c) a szerződéés tárgyát kép
pező előfizető
ői szolgáltatáss:
Vezeték
A szolgáltatáss rövid leírása:
kes (digitális) műsorjel-elossztás (műsorteerjesztés)
A díjcsomag m
megnevezése:
(A
(
díjcsomagba tartozzó médiaszo
olgáltatások és
HBO MAX PAK
kiegészítő
k
méédiaszolgáltattások megjelö
ölését az 4. sz.
melléklet
m
tartaalmazza)
DIGITÁLIS VEVŐ
ŐKÉSZÜLÉK
K
Az
A előfizető ááltal kért szolggáltatás:
HBO MAX
M
PAK MOZICSAT
M
TORNA
Kiépítendő
K
hoozzáférési ponntok száma:
Végberendezések szááma:
Hozzáférési
H
ppont kiépítéséének Szolgálttató által válllalt
végső
v
határideeje:
……………
…év………… ..hó…………
…nap
Utalás
U
az ÁSZF azon vonatkozó pon
ntjaira, amelyyek meghatáározzák a
szolgáltatást
s
jjellemző, az elektronikus
e
hírközlési
h
szoolgáltatás min
nőségének
az
a előfizetők éés felhasználóók védelmévell összefüggő kkövetelményeeiről szóló
kormányrende
k
eletben meghatározott, vag
gy a szolgáltaató által önkéént vállalt
szolgáltatásmi
s
inőségi követeelmények céléértékeit:
ÁSZF
Á
3.1.4. poont
A szolgáltatáss megkezdésénnek határidejee:
…………év…
…
………..hó…
…………nap
Az
A előfizetőnnek nyújtott előfizetői szzolgáltatásra vagy szolgálltatásokra HBO
H
MAX PA
AK
vonatkozó
v
alaapvető díjszabbás (díjcsomaag). (A díjszaabást, a rend
dszeres és bruttó …………
…..,- Ft/hó
nem
n rendszerees díjakat, kölltségtérítésekeet a 4. sz. mellléklet tartalmaazza)
DIGITÁLIS
D
V
VEVŐKÉSZÜL
LÉK
bruttó …………
……,- Ft/hó
A díjfizetés móódja:
Előfizetési díjfizetés ütem
mezése:
csekken
c
havi (tárgyh
hó 15-ig)
banki
b
átutalás

negyedévess előre (első hó
ónap 15-ig)

csoportos
c
beszzedési megbízzás

féléves előrre (első hónap 15-ig)

beszedési
b
meggbízás

éves előre (első
(
hónap 15
5-ig)

A számlakibocsátás határiddeje:
A határozott iidejű szerződéés tárgyát képeező előfizetői
szolgáltatássa
s
l kapcsolatbann a díjcsomag
gban igénybe
vehető
v
médiasszolgáltatásokk száma
A nyújtott keedvezmények mértéke hattározott idejű
szerződés
s
esettén:

minden nap
ptári hónap 01
1. napjáig
1 db digitállis vevőkészülék
Szolgáltató
ó vállalja, hogy
y a telepítés nnapjától a HBO
O MAX PAK
K
csomag film
mcsatornáit Előfizető részéére bruttó 2.50
00 Ft/hó díjonn
nyújtja, továbbá
t
a digitális vevvőkészülék bérleti díjátt
díjmentesen biztosítja.

d) Az előfizettői szerződés időtartama:
Az előfizetői szerződés hattálybalépése:
Az előfizetői szerződés időőtartama:

……………
…év…………
…..hó…………
…nap
határozattlan
határozottt ……….……
…….…..-tól …
………………
…….…….-ig
A határozott iidőtartamú szeerződés megszzüntetésének jjogkövetkezm
ményei:
Amennyiben az Előfizetőő az előfizető
ői szerződés megkötésekorr vagy módo
osításakor a SSzolgáltató által közzétettt
valamely különleges ajánllat alapján haatározott időtaartamú szerző
ődés keretén belül
b
olyan feeltételes kedv
vezményt vettt
igénybe, ameelyet a Szolgáltató az aján
nlatban (akcióóban) megjelö
ölt szolgáltatáási szinthez éés meghatározott kötelező
szerződéses iidőtartamhoz kötött, abban
n az esetben eezen időszak alatt az Előffizető a feltéteeles kedvezm
mény összegétt
elveszti az aláábbi esetekbenn:
a) amennyibeen az Előfizetőő az előfizetői szerződését rrendes felmon
ndással megszü
ünteti, vagy
b) amennyibeen a Szolgáltaató az ÁSZF-eet vagy az ÁS
SZF-et az egy
yedi előfizetőii szerződésre is kiterjedően
n egyoldalúann
módosítja és a módosítás az Előfizető
ő számára háttrányos rendeelkezéseket nem tartalmazz és a módossítás a kapottt
kedvezményeeket nem érintti, azonban az Előfizető a szzerződést felm
mondja, vagy
c) amennyibeen az előfizetőői szerződést a Szolgáltató aaz Előfizető szzerződésszegéése miatt monddja fel, vagy
d) amennyibeen az Előfizettő az igénybe vett szolgálta
tatási szinttől alacsonyabb szintre vonatkkozó szerződéés-módosítástt
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szerződés sszáma:
kezdeményezz, vagy
e) amennyibeen az Előfizettő a szolgáltattás áthelyezéssét kéri olyan földrajzi terü
ületre, ahol a SSzolgáltató neem nyújtja az
igénybevett szzolgáltatást, vagy
v
a Szolgálltató alkalmass műszaki háló
ózattal nem rendelkezik, vag
agy
f) amennyibenn az Előfizetőő a szolgáltatás szüneteltetéssét kezdeményezi, vagy
g) amennyibeen az Előfizetőő érdekkörébee tartozó okbóól a szolgáltatáás korlátozásárra kerül sor.
A fenti esetekk bármelyikénnek bekövetkeeztekor az Elő fizető a feltételes kedvezményt elveszti, és a kapott keedvezményekk
összegének a Szerződés megszüntetésé
m
éig, vagy meegszűnéséig történő, egyössszegű visszaafizetésére kö
öteles, amit a
Szolgáltató kkötbérként érrvényesít. A jelen pont sszerinti általáános szabályok abban azz esetben alk
kalmazandók,
amennyiben aaz ÁSZF mellléklete(i), vaagy a Szolgálttató által meg
ghirdetett ked
dvezményes aajánlatok (akcciók) vagy azz
egyedi előfizeetői szerződéss feltételei ezeen általános szzabályoktól neem térnek el.
l. A Szolgááltató a jelszzolgáltatásra szerződéssel rendelkező Előfizető részére biztosíítja az általaa üzemeltetettt
kábeltelevízióó hálózat Digiitális rendszerrben QAM noorma szerint digitális
d
vevőrrendszerrel a vválasztott előfizetéses mozzi
csatornák véttelét (HBO, HBO2,
H
HBO COMEDY,
C
CIN
INEMAX, CIN
NEMAX2). A mozi csatornnák előfizetési díj ellenébenn
játék
j
és művéészfilmekből álló,
á
24 órás, szerzői
s
jogilagg rendezett összefüggő kódo
olt adást biztoosít az Előfizető részére.
2. Az Előfizető tudomásuul veszi, hogy
y a Szolgáltaató ezen szolg
gáltatása nem
m tartozik a kköztük már szükségképpen
s
n
érvényben lévvő "alap" vaggy "emelt" szzintű szerződéés teljesítési körébe,
k
és csak a hivatkozzott szolgáltattási szint és e
szerződés szeerinti szolgáltaatás díjának reendszeres és iddőbeni megfizzetése esetén vehető
v
igénybbe.
3. A Szolgálttató vállalja, hogy
h
e szerző
ődés aláírása éés az esedékes díjak megfizetése után a kódolt adás jelét,
j
valaminnt
térítés ellenébben a digitáliss vevőkészüléket az Előfizeető lakásán (teelephelyén) biztosítja. A beeépítésre kerü
ülő eszközök a
Szolgáltató tuulajdonát képeezik.
4. Az Előfizeető jelen szerrződés megkö
ötésével csakk a lakásán (ttelephelyén) lévő
l
egy csattlakozási pon
ntra vonatkozóó
szolgáltatásraa tarthat igényyt. Így nem jogosult a m
műsorjel harm
madik fél vagy
y további igéénybevevők részére történőő
átadására.
5. A Szolgálttató jogosult a mozi csatorn
nái műsoridejéének kibővítésére, a Szolgááltatóval szem
mben érvényessülő árváltozás
kapcsán a havvi előfizetési díj
d arányos em
melésére. Tovvábbá jogosultt a Szolgáltató
ó előzetes bejeelentés után azz éves inflációó
mértékéig díjaat emelni.
6. A Szolgááltató köteles a szolgáltatással összefüüggő informáációkat (csato
ornakiosztás vváltozás, szolgáltatási körr,
előfizetési díjváltozás) a vááltozást megellőzően 30 napppal sajtó útján
n vagy írásban
n közölni.
7. A szerződdő felek jogoosultak a szerrződést 10 naapos határidő
ővel a hónap utolsó napjáára írásban in
ndoklás nélküül
felmondani.
A Szolgáltatóó a szerződést azonnali hatáállyal felmonddhatja, ha:
- az Előfizetőővel a 2. pont szerinti
s
szerző
ődés megszűni
nik,
- az Előfizetőő a szerződés 5.
5 vagy 9. pon
ntokban foglalttakat megszeg
gi.
A felmondástt megelőzően a két fél közö
ött teljes körű eelszámolásnak
k kell történniie.
8. Az Előfizeető tudomásull veszi, hogy késedelmes ffizetés esetén az elmaradáss időszakára a hatályos jog
gszabályokbann
meghatározottt mindenkori késedelmi kaamatot szolgááltatónak meg
gfizet. Kötelezzettséget vállaal az Előfizető
ő arra, ha a 9.
9
vagy 11. ponntokban írt köötelezettségét határidőre neem teljesíti a szolgáltatónak
k az előfizetéési díjon felül napi 200.- Ft
F
összegű kötbbért is megfizzet. Elfogadjaa a Szolgáltattó azon igény
yét, hogy díjttartozás esetéén az alapszolgáltatásból is
kizárhatja.
9. A digitáliis vevőkészüllék elvesztésee, illetve meggrongálása miatt
m
az Előfiizető felelőssséggel tartozik
k. A digitális
vevőkészülékk térítési díja: 18.000,- F t /d
db.
10. Vis majorr esetén bekövvetkező műsorrkiesések esettén a Szolgáltaatónak díj-vissszafizetési köttelezettsége nincs.
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q) Az Előfizeető és a Szolgáltató megálllapodása egyééb feltételekb
ben:
Felek megállaapodnak, hoggy a határozottt időtartamú előfizetői szeerződés megszzűnését követtően
új, határozatllan időtartamúú előfizetői szerződés
s
jönn létre közöttü
ük a megszűn
nés időpontjáában
érvényes proggramcsomagraa vonatkozóan
n a Szolgáltattónak a jelen szerződés megszűnését kövvető
napon hatályoos ÁSZF-e szeerinti díjak alaapján.

igen
nem

Kijelentem, hhogy a jelen szerződésben közölt adatokk a valóságnaak megfelelneek, egyben tuudomásul veszzem azt, hogyy
amennyiben a rendelkezésre álló adattok, informácciók alapján valószínűsíthe
v
ető, hogy a sszerződés meegkötése vagyy
szolgáltatás igénybevételee céljából a Szolgáltatót lényeges kö
örülmény - így különöseen a személlyes adatok vonatkozásábban megtévessztettem, a Szolgáltató
S
joogosult a szo
olgáltatást korrlátozni, vagyy az előfizettői szerződésst
felmondással megszüntetnii, amelynek taartamára jogossult a szolgáltaatást felfüggeszteni.

Kelt: ………………………
………………
….

……
…………….…………
Szolgáltaató
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………………
…
………………
Előfizzető
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