Lakossági szolgáltatás Megrendelőlap
Megrendelő adatai
Neve:
Születési neve:
Édesanyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Születési helye:
Állandó lakcíme:
Levelezési címe:

Lakcímkártya száma:
Születési ideje:

Kapcsolattartási adatok
Telefonszáma:
E-mail címe:

Díjfizetésre vonatkozó adatok
Fizetési mód:

☐ átutalás

(A szolgáltató a kiállított számlát elektronikus úton bocsátja rendelkezésre.)
☐ csoportos beszedési megbízás

A szolgáltató az általa nyújtott előfizetői szolgáltatásét havonta számlát állít ki, a számla a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi
költséget tartalmazza.

Szolgáltatással kapcsolatos adatok
Igényelt szolgáltatás(ok) létesítési címe:
Hűségidő:
☐ 12 hó hűséggel
Internet szolgáltatás
Díjcsomag:
Fix publikus IP cím:
☐ igen
Wifi router:
☐ igen
Telefon szolgáltatás
☐ igen
Számhordozás:
☐ igen
Tévé szolgáltatás
☐ igen
Díjcsomag:
Tévék száma:
☐1 db
A televízió szolgáltatás telepítésének elengedhetetlen feltétele, hogy az
készülékekkel.
Ingatlan tulajdon joga, típusa:
☐ saját
Karanténban tartózkodik jelenleg valaki:
☐ igen

☐ hűség nélkül
☐ nem
☐ nem
☐ nem
☐ nem
☐ nem

Sz.hordozás tel.szám.

☐2 db
☐3 db
igénylő a szolgáltatás kiépítésekor rendelkezzen üzemképes televízió☐ bérlemény
☐ nem

☐ családi ház

Hozzájárulok, hogy adataimat a Szolgáltató a saját üzleti ajánlatainak kidolgozása céljából kezelje.
Nyilatkozom, hogy gazdasági, vagy szakmai tevékenységemen kívül, egyéni (lakossági) előfizetőként veszem
igénybe a szolgáltatásokat.
Hozzájárulok, hogy a megadott kapcsolattartási e-mail címet a Szolgáltató értesítési címként kezelje, és arra
megküldje az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos szolgáltatói értesítéseket.
Hozzájárulok, hogy a kapcsolattartásra megjelölt mobil telefonszámra a Szolgáltató SMS értesítést küldjön.
Hozzájárulok, hogy a szolgáltató az egyedi előfizetői szerződést elektronikus úton bocsássa rendelkezésemre.
Elfogadom, hogy a határozott időtartam lejártát követően közöttünk új, határozatlan idejű szerződés jön létre.
Kijelentem, hogy a határozott időtartamú Szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató felajánlotta a
határozatlan időtartamú szerződés megkötésének lehetőségét, és bemutatta azok részletes feltételeit.

☐ társasház
☐ igen

☐ nem

☐ igen

☐ nem

☐ igen
☐ igen
☐ igen
☐ igen

☐ igen

☐ nem

☐ nem
☐ nem
☐ nem

☐ nem

Aláírásommal elfogadom, hogy jelen dokumentum és a szolgáltatás kiépítésekor tanúsított ráutaló magatartásom alapján, köztem
és a ZNET TELEKOM ZRT. között egyedi előfizetői szerződés jön létre.
Kelt:_________________________________________
____________________________________________

Megrendelő aláírása

ZNET TELEKOM ZRT. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Ügyfélszolgálat: 1277 info@zt.hu www.zt.hu

