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HŰSÉGNYILATKOZAT
Alulírott, Név : …….………………………………………………….…………………………………..

Ügyfélszám: …………………., mint Előfizető

kérem az Elektronet Zrt.-t (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 28) , mint Szolgáltatót, a
…………………………….…………………………………………………………………………… címen meglévő
Egyedi Előfizetői Szerződésem

□ 1 év / □ 2 év hűségidővel történő meghosszabbítását az alábbi szolgáltatásokra:
KTV Közszolgálati (1200 Ft/hó):

Kábel Tv:

KTV Start (3100 Ft/hó):

KTV Alap (5150 Ft/hó):
Start Plusz internet (4400 Ft/hó):

Internet:

Komfort (5450 Ft/hó):

Extra (8500 Ft/hó):
Start Plusz XL (4400 Ft/hó):

Internet XL:

Telefon:

Komfort XL (5450 Ft/hó):

Extra XL (8500 Ft/hó):

Ent Telefon (2000 Ft/hó):

Telefon Hurrá (2690 Ft/hó):

Telefon Zéró (3390 Ft/hó):

A vállalt hűségidő kezdeti időpontja: 20…… év ……………hónap……………nap, lejárta 20……… év ……………hónap……………nap.
A hűségidő alatt a Szolgáltató az Előfizető részére díjkedvezményt biztosít, amennyiben a alábbi szolgáltatásokra
egyidejűleg fizet elő.
A díjkedvezmény mértéke:
KTV Alap
programcsomag
Kombi Start
Kombi Alap Plusz

+ Internet Komfort, vagy Komfort XL

-700 Ft

+ Internet Extra, vagy Extra XL

-900 Ft

KTV Start + Start Plusz XL internet

-1200 Ft

KTV Alap + Start plusz internet, vagy KTV Alap + Start plusz XL internet

-1950 Ft

Amennyiben a hűségidős szerződés az előfizetőnek felróható okból szűnik meg, az addig igénybevett kedvezményeket az előfizető
köteles egy összegben a szolgáltatónak megfizetni.
Az Előfizető által indítványozott szerződésmódosítás feltétele, hogy az Előfizetőnek sem a módosítási igény bejelentésekor, sem a
módosítás időpontjában nem áll fenn lejárt és nem vitatott díjtartozása a Szolgáltatóval szemben.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen hűségnyilatkozatom lejárta előtt 15 (tizenöt) nappal nem jelzem a Szolgáltató felé, hogy a
szerződés folytatását nem kívánom, és a szolgáltatást továbbra is igénybe veszem, abban az esetben az előfizetői jogviszonyom az
alapul fekvő határozatlan előfizetői szerződésem rendelkezései szerint, a Szolgáltató által az Általános Szerződési Feltételekben az
általam igénybe vett szolgáltatásra meghatározott listaárak/kedvezményes árak figyelembevétele mellett folytatódik tovább.
A jelen nyilatkozat a továbbiakban a szolgáltatások igénybevételére irányuló Egyedi Előfizetői Szerződés részét képezi.

Előfizető személyes adatai:
Előfizető neve:

Személyi ig. szám:

Születési hely, születési idő:

Anyja neve:

Állandó lakcíme:
Telefonszáma:

E-mail címe:

Kelt: …………………….……………, 20………év ……………………… hónap …….. nap.

Szolgáltató tölti ki:
Átvétel/beérkezés ideje:

20….…. év ………. hónap ……… nap

.……………………………………
Előfizető aláírása

.……………………………………
Szolgáltató

