ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS
Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére
Szerzõdés száma:
1. Szerzõdõ felek:
A szolgáltató adatai
A szolgáltató neve:

SYSCON-INFORMATIKA KFT

A szolgáltató címe:

Balassagyarmat Bajcsy-Zs. Út 10.

A szolgáltató cégjegyzék száma:

Cg.12-09-003784

A szolgáltató telefon/fax száma:

TEL: 35-300190,

FAX: 35-500416

A szerzõdõ fél adatai
Szerzõdõ fél neve:
Szerzõdõ fél címe:
Születési hely/idõ:
Anyja neve:
Egyéb igazoló dokumentum száma*:
Kapcsolattartó neve:
Telefon:
Számlázási cím:
Számlavezetõ hitelintézet neve:
Számlavezetõ hitelintézet címe:
Számlaszám:
* Üzleti elõfizetõ esetén: cégjegyzék szám és adószám

2. A szerzõdés tárgya:
A Szolgáltató az Elõfizetõ megrendelése alapján Internet szolgáltatás igénybevételét biztosítja az Elõfizetõnek, a
szolgáltató hálózatán keresztül. A szolgáltatás jellemzõi:

A választott szolgáltatás csomag**
Egyéni felhasználó

.-Ft
csomag

3. A szerzõdés idõtartama : **:
Határozatlan idejû
Kötelezettség vállalása
_________________________

év

4. A teljesítés ideje:
A Szolgáltató az Elõfizetõnél az Üzemeltetõ által kiépített wireless hálózaton keresztül 30 napon belül biztosítja a
szolgáltatás igénybevételét, amennyiben a szolgáltatás igénybevételének feltételei az Elõfizetõnél rendelkezésre
állnak.

Szolgáltató mûszaki karbantartás miatt a szolgáltatást szüneteltetheti, Elõfizetõ ezért kártérítésre nem jogosult.
A rendelkezésre állás 1 év idõtartam alatt meghaladja a 98 %-ot.

5. Költségek:
A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéért havidíjat számít fel, amelynek összege a választott csomag díja. A
havi díj fizetése a tárgyhónapban esedékes. Negyedéves rendszeresség esetén az adott negyedév elsõ
hónapjában.
Amennyiben az Elõfizetõ a fizetési kötelezettségét a szerzõdés szerinti idõpontig nem teljesíti, úgy késedelmi
kamat megfizetésére köteles. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelõ. Ha
Elõfizetõ a fizetési felszólításban megszabott határidõig sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, Szolgáltató a
szolgáltatást szüneteltetheti. Ebben az esetben Elõfizetõ kártérítésre nem jogosult.

Fizetés módja, rendszeressége:
Készpénz
Banki átutalás
Egyszeri csatlakozási díj:

Havonta

.- Ft, amely a szerzõdéskötéskor fizetendõ.

Ez az összeg a helyszíni üzembe helyezés költségét, is tartalmazza.

6. A Szolgáltató kötelezettségei
A Szolgáltató a jelen szerzõdésben rögzített teljesítési határidõtõl vállalja a szolgáltatás nyújtását.
A Szolgáltató köteles a bejelentett hibákat a lehetõ legrövidebb idõn belül elhárítani, de a hibás mûködés miatt
kártérítési kötelezettség nem terheli.
Köteles a szerzõdés teljesítése során, vagy a szerzõdés megkötését megelõzõen az Elõfizetõtõl kapott, vagy
tudomására jutott információt bizalmasan kezelni.
Ügyfélszolgálat, hibabejelentõ szolgálat elérhetõsége:
Ügyfélszolgálati Iroda
Balassagyarmat Bajcsy-Zs út. 10.
E-mail: informatika@syscon.hu
Telefon: 35-300-190
06/30/466-5438
06/20/389-8240
06/40/200-856 (70-es mobil, 32-es vezetékes körzet)
FAX: 06/35/500-416
Nyitva tartás: hétköznap 8-16,30 óráig
Munkaidõn kívül, hétvégén: SMS : 06-30-4665439

7. Az Elõfizetõ kötelezettségei
Az esetleges hibaelhárítás érdekében együtt kell mûködnie a Szolgáltató megbízottjával.
Szükség esetén a Szolgáltatóval elõre egyeztetett idõpontban a helyszíni hibaelhárítás lehetõségét biztosítja.
Felelõsséggel tartozik minden olyan szolgáltatás felhasználásáért, amely jelszaván, azonosítóján, címén keresztül
történik.

8. Kapcsolattartó személyek neve, telefon, telefaxszáma
Az Elõfizetõ részérõl a kapcsolattartó személyek nevét, telefonszámát a szerzõdés 1. pontja tartalmazza. A
kapcsolattartó adataiban történt változást az Elõfizetõ köteles 3 napon belül a Szolgáltatónak továbbítani.

9. A szerzõdés megszûnése
Mind az Elõfizetõ, mind a Szolgáltató jogosult a szerzõdést a felmondási idõ betartásával felmondani. A
felmondási idõ 30 nap. A felmondási idõ lejártáig az Elõfizetõ köteles a havi díjak fizetésére.
A felek a szerzõdést közös megegyezéssel azonnali hatállyal bármikor megszüntethetik.

10. Záró rendelkezések
A szolgáltatás díjait az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az elõfizetõ kijelenti, hogy a Syscon-Informatika Kft. Internet szolgáltatásra vonatkozó díjszabását teljes körûen
megismert és maradéktalanul elfogadja.
A felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerzõdés aláírásával egyidejûleg ennek részévé válnak a közöttük
Internet szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános szerzõdési Feltételek is, ezért a felek jelen szerzõdésben és
az általános Szerzõdési Feltételekben rögzítetteket magukra nézve kötelezõ érvényûnek ismerik el. Az Általános
szerzõdési Feltételek az ügyfélkapcsolati helyen hozzáférhetõk.

Az itt nem részletezett szerzõdéses feltételek tekintetében a SYSCON-INFORMATIKA Kft. Internet szolgáltatásra
vonatkozó, mindenkor érvényes Általános szerzõdési Feltételek az irányadók.

Kiegészítõ információk:
E-mail cím(ek), jelszó

1.
2.
3.
4.

Átadott eszközök listája mely a szolgáltató tulajdonában marad:
Wireless eszköz típusa, gyáriszáma:

-

Antenna típusa:

-

Egyéb:

-

Mint Elõfizetõ a felsorolt eszközök átvételét elismerem, annak üzemszerû mûködtetését
vállalom. Elvesztése, elidegenítése, rongálása estén teljes anyagi felelõséggel tartozom a
szolgáltató felé. A szerzõdés megszûnése estén haladéktalanul, maradéktalanul visszaadom
a szolgáltatónak.
Nyilatkozat a személyes adatok felhasználásáról az 1.sz függelék tartalmazza.
Kelt: Balassagyarmat,
SYSCON-INFORMATIKA Kft, mint
szolgáltató
___________________________

Elõfizetõ

___________________________

1. sz függelék

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Internet elõfizetõk részére
Az elõfizetõ adatai:

Elõfizetõi szerzõdés azonosítója

1.
Név:
Cím Telephely / iroda / :

2.

Az elõfizetõ levelezési címe:
Település:
Utca, házszám

.

Elõfizetõ e-mail cím (ek)

Adatkezelési mód: ( A, B,-C)
C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Adatkezelési módok:
A -

Internet tudakozóban és e-mail telefonkönyvben történõ közzétételhez, továbbá címlista
részeként harmadik személynek tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt
marketing célra történõ átadáshoz hozzájárulok.

B-

Internet tudakozóban és e-mail telefonkönyvben
címlistakénti átadáshoz nem járulok hozzá.

C-

történõ

közzétételhez

hozzájárulok,

Az adataim közzétételéhez nem járulok hozzá, azok titkos kezelését kérem ( TITKOS E-MAIL)

Kelt : Balassagyarmat,
……………………………………………………………………………
Szolgáltató ( Syscon-Informatika Kft)

……………………………………………………………………………….
Az elõfizetõ aláírása

Internet BEKÖTÉSI JEGYZÕKÖNYV
Megrendelõ adatai:
Név:
Cím

.

Helyszíni mérés adatai:
Igényelt / mért sávszélesség

Kbit/s

Kbit/s

Wireless eszköz:/ SSID:
Antenna eszköz:
Egyéb anyagok:
Mérés eredménye: (SN)

dBm

Chn:

Kiadott IP, átjáró, Belsõ hálózat:

DNS:

Eszközök üzembe helyezését, Internet bekötését, a jegyzõkönyvben rögzített mérési eredményeket az
alábbiak szerint minõsítem:
MEGFELELÕ

NEM MEGFELELÕ

Dátum:
____________________________
megrendelõ

________________________
üzembehelyezõ
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