
 

Egyedi előfizetői szerződés csomagmódosítása és a szolgáltatásra vállalt hűségnyilatkozat 

Amely létrejött a Szolgáltató és Előfizető között érvényes előfizetői szerződés módosításaként. 

Alulírott, Név: …….………………………………………………….…………………………………..   Ügyfélszám: …………………., mint Előfizető kérem 

a…….…………………………………………………..………………………………..…………  címen meglévő előfizetési szerződésem módosítását az 

alábbiak szerint: 

Kérelmezett új szolgáltatás(ok) típusa, megnevezése 

 

Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele hűségnyilatkozat vállalása mellett történik: 

A vállalt hűségidő lejárta a csomagmódosítás megtörténtét követő év azonos naptári hónapja és napja.  

A vállalt hűségidő kezdeti időpontja: 20…… év ……………hónap……………nap, lejárta 20……… év 

……………hónap……………nap.  
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. 

 

Jelen hűségnyilatkozat lejártát követően – amennyiben az előfizető másként nem rendelkezik – az előfizetés határozatlan idejű 

előfizetői szerződéssé változik. 

Előfizető személyes adatai*:  

Előfizető neve/cég név:  Személyi igazolv. 

szám/ adószám: 
 

Születési hely, születési idő:  Anyja neve:  

Állandó lakcíme / székhely 

címe: 
 

Telefonszáma:  E-mail címe:  

*a megadott adatokat az Elektronet Zrt. az Adatkezelési tájékoztatóban leírtak alapján kezeli és tárolja, valamint semmisíti 

meg, amely megtalálható: www.ent.hu Ügyfeleinknek menüsör Egyebek link alatt. 

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

 

Szolgáltató tölti ki:  

Átvétel/beérkezés ideje:   20….…. év ……….……. hónap ……… nap    .…………………………..…………… 

                      Szolgáltató  

 

Kábel Tv: KTV Start (3100 Ft/hó):  KTV Alap (5150 Ft/hó):  

Internet: 

Jubileum 30 (3800 Ft/hó) 
1 év hűségidő vállalással: 

 
Internet 100 (4700 Ft/hó): 

1 év hűségidő vállalással: 
 

Internet 150 (7200 Ft/hó): 
1 év hűségidő vállalással: 

 

Jubileum 30 (7600 Ft/hó) 
hűségidő nélkül: 

 
Internet 100 (9400 Ft/hó): 

hűségidő nélkül: 
 

Internet 150 (14400 Ft/hó): 
hűségidő nélkül: 

 

Kombi 
csomag: 

Kombi Start 30 (5900 Ft/hó) 
1 év hűséggel, (KTV Start + Jubileum 30 internet): 

 
Kombi Alap 30 (7200 Ft/hó) 
1 év hűséggel, (KTV Alap + Jubileum 30 internet): 

 

Telefon: 

Ent Telefon (2000 Ft/hó): 
Több előfizetés esetében: 
- Tv, vagy internet szolgáltatások mellé kedvezményesen 1400 Ft/hó, 
- tv és internet mellett 600 Ft/hó. 

 

Telefon Hurrá (2690 Ft/hó): 
1 év hűségidő vállalással 

 

Telefon Zéró (3390 Ft/hó): 
1 év hűségidő vállalással 

 


