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II. MEGRENDELÉS ADATAI 

Megrendelésszám: 13264988 
Megrendelés dátuma: 2015.11.19.
Az előfizetői hozzáférést pont helye (telepítési cím): 1145 Budapest Laky Adolf utca 36.
Számlázási cím: f146 Budapest Laky Adolf utca 36,

A szolgáltató az elöl izétől hozzáférési pontot a választása szerinti milszaki hozzáférés típuson, helyhez kötötten helyezi el, figyelembe véve az 
Előfizető által igényelt létesítési helyen a Szolgáltató rendelkezésére álló műszaki lehetőségeket, és technológiai megvalósfthatéságot. 
Amennyiben az Előfizető által igényelt szolgáltatás sa|átosságai okén az igény csak bizonyos hozzáférés típuson teljesfthető, akkora Szolgáltató 
ennek, és a műszaki teljesíthetőségeinek flffifelembevételévei határozza meg, hogy a szolgáltatást mely hozzáférés típuson létesíti.
Az egyes szolgáltatások részletes létráit, jelen szentódás II!. pontban megjelölt Szolgáltatási- ésdfjmeiléklete tórtalmazza. Telefonszolgáltatás 
esetén, amennyiben a szerződés létrejöttekor nem áll rendelkezésre a telsfonállomáa/ok hívószáma, úgy a Szolgáltató a telafonszám/okra 
vonatkozó tájékoztatást legkésőbb, a létesítés atkalmáva! (ráebarr átadja azBőftzető részére.
A szolgáltatásokra vonatkozó minőségi célértékek Üzleti Általános szerződési Feltételekben JŰÁSZFj, valamint meliékletsiben találhatók,

III. Egyedi előfizetői fogteonyt szabályozó, jelen Szerződés etváiaszrthatatlan részét képező dokumentumok
, Az I. pontban megjelölt, igényelt szolgáltatásra, díjazásra vonatkozó részletes feiíételektí tartalmazó szerződés melléklet (Szolgáltatási- és 

dljmellékletj
. Akcióban történő részvétel esetén Akciós melléklet 
, Adatkezelés! nyilatkcKatok
Az előfizető adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatai külön, de jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumban (Adatkezelési 
nyilatkozat) találhatók, valamint Jelen szerződés XV. pontjában,
A dfazás, egyéb dijak részletesen a jelen Szerződés Szolgáltatási és dfjmellákletében, valamint az ÜÁSZF igényelt srraigáltíitásra vonatkozó 
mellékletében érhetők el, A d|ak az egyedi előfizetői szerződés részét képezik anélkül, hogy e^k jelen Szerződésben tăelesen feltbntetésre 
kerülnének.
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A szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyű jtósftoz szükséges előfizetői hozzáfóiáa pont kiépítését a Szolgáltató • amennyiben a szerződéskötés 
ŰÁSZF-ben meghafánozott feltételei teljesülnek, nincs műszaki akadálya a létesítésnek és a szerződés afeiek között létrejön - a felek eltérő 

megállapodása hiányában legfeljebb a sprződés létrejöttétől számított 30 napon belül vállalja.
Az egyed) előfizetői szerződés, Illetve az ŰASZF egyes szolgáltatásokra vonaíkozö melléklete tartalmazhat elférő létesítési határidőt, abban az 
esetben az egyedi előfizetői szerződésben illetve az ŰtóZF egyes szolgáltetásokra vonatkozó meilékiefében a jelen általános szabályozástól eltérő 
speciális rendelkezései lesznek Irányadóak,

IV.

V. Díjak
Az előfizetői szolgáltatásra és a dtjcsomagokra vonatkozó díjakat, díjazási feltéteidrst a 111 
valamint az ŰSZF igényalt szaigáttatáam vonatkozó meiléktete tartalmazza.

pontban meghatározott Szolgáltatási- és díjmelléklet,

VI. A számlázás módja, a számlakiegyenlítés határideje
A számlák ki küldése postai úton, a számlában feltüntetett fizetési hatéridót legalább f 0 nappal megelőzően történik. Amennyiben a számlázási 
időszakon kívül számla kibocsátása válik szükségessé (pl. egyedi értékhatár elérése esetén) Ilyen esetben a fizetési határidő a számla kiküldésétől 
számított 8 nap,

Ha az Előtotő áltat megadott címadatok megegyeznek a Szolgáltató által nyilvántartott és a számlázási címként feltüntetett címmel, úgy a 
Szolgáltató a számlát, annak kiküldését követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekinti. A Szolgáltató az előfizatőnek kiállított forgalmi számlán 
szereplő egyenleget elfogadottnak tekinti, amennyiben az Előfizető a számla ellen a fizetési hatóridő elteltéig nem nyújt be reklamációt

Az előfizető, ha a számla összegét a számlán feltűntetett időpontig nem fizeti be, a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámftani, valamint a 
késedelemmel összefüggő költséget (fiztóésl felszólítási eljárás díja) kötbérként megfizettelni,

Az Előfizető részéről történő pénzügyi teljesítés, azaz a számla megfizetésének napja az a naptári nap, amikor a számla ellanértéke a 
Szolgáltatóhoz megérkezik Banki átutalás esetén a teljesítés időpontja az a nap, amikor a pénzösszeget a Szolgáltató bankszámláján jóváírták,

Az Előfizető az előfizetői szerződésében foglaltak alapján, kérheti, hogy a Szolgáltató egy széitiladokumentómban számlázza ki valamennyi, az 
Höfizető által Igénybe vett szolgáltatás ellenértéltót. Az Efőflzetó által Igénybe vehető egyes kedvezmények esetében a kedvezméttyek feltétele 
lehet az igényelt szolgáltatások egy számladokumsntum f egy folyószámla) alapján történő igértyfaevétele. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott 
szolgáltatás lgénybe\ételével együtt saját nevében vásárolt árukat és szolgáltatásokat továbbértékestai és továbbszámlázni, valamint az 
ellenértékét az Előfizetővel szemben érvényesíteni. A beszélgetési dfiak között a Szolgáltató számlála tartalmazza a közvetített szolgáltatások dijait 
Is (emelt díjas számoloa Irányuló hívások),

Az Előfizető által kért számlázási mód:

O Távszémla (elektronikus mód) 
□ Papíralapú, postai úton

□ új regisztrációt kének, e-mali cím:...... □ már regisztrált ügyfél

Az előfizető számláját készpénzben vagy hitelintézeten keresztül rendezheti az alábbiak szerint

0 Készpénzes fizetési mód - készpénz-átutalási megbfeás (postai csekk)
O Csoportos beszedési megbízás 
O Pénantézeíen keresztül, egyéb módon

VII. Szerződés tartama
Az előfizetői szerződés időtartama a felek magállapodása szeiint lehet határozatian vagy hatémzott A szerződés pontos tartamát az egyedi 
előfizetői szerződés, illetve, az I. pontban megjelölt szolgáltatásnál viasztott szerződéses tartam határozza meg (1 év, 2 év, határozatlan), míg az 
adott szolgáltatásra, díjcsomagra vonatkozé, tartamtól függő részletes feltételeket a SzolgáltatósF és dimelléWet és/vagy az Akciós melléklet 
határozza meg, /^ennyiben a határozott tartamú megjelölést a szerződés I. pontja, illetve az egyedi előfizetői szerződés más rendelkezése nem 
tartalmaz, akkor a szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

A határozott Időtartamú előfltetői szerződés megszűnését követően, amennyiben az Előfizető továbbhasználja a Szolgáltató által nyű|tott előfizetői 
szolgáltatást, az új előfizetői szerződés határozzáian id&artamú lesz, amelynek feltételeire a választott szolgáítatés/dlosomag feltételei, vagy a 
Felek erre vonatkozó rendelkezései lesznek Irányadóak. A határozott időtartamú szerződés megszűnését megelőzően a Szolgáltató az Elálzetőt a 

határozott Idejű szerződésből hátralévő napok számáról és a szerződés megszűnésének Wápont|árói nam köteles táiékoztatoi. A felek a határozott 
idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés megkötésetor és az Bőflzefő kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő

Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú előfizstől szerződésben kötelezettségi vállalt arra, hogy szolgáltatást vagya hozzá kapcsolődó 
terméket igénybe veszi, és a szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést felmondja a határozott 
időtartam lejárta előtt, \mgy a szerződés az előfizető érdekkörébe tartozó okból szűnik meg a határozott kfőtartam lejárta elölt, úgy az előtető 
kötbér fizetésére köteles. A határozott. Illetve határozatlan tartamra, a kedvezményekre, a kötbérfizetésre vonatkoitó további feltételeket az az 
ÖÁSZF és mellékletei, valamint az igényelt szolgáltatásra, Illetve díjcsomagra Szolgáltatási- és dljmalléklet vagy az Akciós melléklet tartalmazza.

Amennylbetr az Hőíizető az egyes szolgáltatásokra külörvkülön Is twtározotttartamú előfizetői szerződést köt, úgy, a határozott idő iejárte előtti 
megszüntetés esetére kikötött jogkövetkezmények, valamennyi szerzódésszagés tekintetében fennállntór. Az egyes szolgáltetásokra vonatkozó 
szetződés/szerzödések megszegése esetére feíszámítoft, kötbér megfizetése sem mantesíti az Söfizetót az egyes szerződéses feltétetekben

Vili. A szerződésmódosítás feltételei, a szolgáltató egyoldalú szerződésmórfosftásávai kapcsolatos előfizetői jogok 
Közös módosítás: A szerződés a felek egyező akaratéval bármikor módosítható. Az előfizetői szerződés közös megegyezéssel történő 
mődosltásának minősül, ha a Szolgáltató az Előfizetőt a a vonatkozó jogszabályok, illetve szerződéses rendelkestósek szerint az Előfizető 
elérhetőségén szerződésmódosítási ajánlattal megkeresi, és az Előtető az abban magj^ölt határidőn belül annak elfogadásáról megfelelően 
nyilatkozik. Az előfizetői szerződés módosítása során a nyllateaítétei elmulasztása, mint ráutaló magatartás, az előfizetői szerződés módosítás
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elfogadásának minősül abban az Bsatban, ha a Szolgáteó az Eht. 144. § (31 bekazdâsânsk vagy (4) bekezdésének megfeleiSen tett eleget 
értesítési kőtetezetteégének.

Egyoldalú mödosltás; A Szolgáltatő jogosult az előfizetői szerződést egyoldalúan módosítani az ÖÁSZF-ben szabályozott esetekben, és az ott 
szabályozott feltételek szerint, ^yoldaiú szarződésmődosltési esetek pl. (nem kizárólagosan) jogszabályváltozás vagy hatósági döntés,a 
körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változfe, műszaki ok, ha a Szolgáltató helyébe más 
szolgáltató lép, az igénybevett szolgáltatás Ogyfélkötének jelentős csökkenése, előfizető számáia előnyös változások, az egyes dŞcsomagok ás 
szolgáltatások megszüntetése a Jövőre nézve. A Szolgákatő köteles a módosításnál - az ÜSZF-ben meghatározott kivételekkel - a hatélybalépésá 
megelőzően legalább 15 nappal az elöfizatáket az OfeF-feltételel szerint értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feitételeirő! szóló 

tájékoztatással együtt. Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 
napon belül élhet felmondási jogával, Ha a fenti határidőben az előfizető nem él felmondási jogával, úgy az, mint ráufoló magatartás a módosítás 
egyező akarattal történő elfogadásának minősül, Nem mondhatja fel az Előfizető az előfizetői szerződést azonban akkor, ha az előfizető 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a szoígáltatést meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizető! szerrfdést az ebből eredő 
kedvezmények figyelembevételével kötötte mag, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti.

Dfimódosiiási A szolgáltatő jogosult a díjakat (amelyek a határozott időtartamú egyedi előfizetői szerződésben meghatározott kedvezményes dijak 
alapját képezik) évente egy alkalammal a KSH által közzétettfogyasztói árindex mértékévé! egyoldalúan megemelni. A fentiekben rögzítetteken 
túlmenően a szolgáltató jogosuk a dijak egyoldalú módosítására, ha a gazdálkodása miatt, iefőieg a szolgáltatást befolyásoló körülmények miatt 
ez Indokolt. A dfimódosítás az egyedi előfizetői szerződésben maghatározott kedvezmény mértéké nem érinti, a kedvezmény mértéke változatlan 

marad.

A Szolgáltató a jelen pontban meghatározott dilmódosttásiől annak hatálybalépését megelőző 15 nappal korábban értesíti az előfizetőt. Az 
Előfizető a jelen pontban meghatározott dijmódosltás miatt nem mondhatja fel az előfizetői szetíídést, kivéve ha az egyedi előfizetői szerződés 
ettől eltérően rendekezlk.

A szetződésmódosttásra, értesítésre és felmondás! jogra vonatkozó rendelkezéseket rfezletesen az ÖSZF Tötísiésze S, ponfia tartalmazza,

IX. A szerződés megszüntetésének esetei, feltételei
Az előfizetői szeiitódés megszűnik: az Előftoíő rendes vagy rendkívüli felmondásával, a Szoigáliató rendes vagy rendkívüli felmondásával; az 
Előfizető elállása esetén; az Előfizető vagya Szolgáltató jagutód nélküli megszűnésével; a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának 
megszűnésével, vagy ha a szolgáltatás nyújtósának adott terű létén történő megszüntetése vagy szerződés következtében e Szolgáltató helyébe 
más Bzolgátető lép; a határozott tartamú szenődés esetén a határozott idő elteltével, amennyiben nem kerül meghosszabbításra a szerződés 
időtartama vagy új határozott tartamú szeiződés megkötéséwl ,a felek közös megegyezésével, illetve az 0ÂSZF Törzsrészének 12. ponfiában 
rögzített más esetekben.

Az Előfizető a határozatlan idejű előfizefői szerződést 30 napos felmondási határidővel bármikor írásban jogosulttovábbi jogkövetkezmények 
nélkül feimondani. Határozott Időfortamü s;reiz6dás esetén az Előfizető, a határozott időtartam alatt rendes felmondással kötbér visszafizetése 
mellett Küntethsfi meg az előfizetői jogviszony. A felmondást a Szolgáltató formanyomtatványén, az OASZF rendelketósei szerint kell benyújtani 
az ügyfélszolgálat részére.

Az Előfizető rendkívüli felmondással élhet a Szolgáltató szerződésszegő magatartfea miatt, ha a Szolgáltató az Eiőfbretö hibabejelentéseit 
követően, a hibát 30 napig nem tudja elhárítani, ílletöteg az egyedi előfizetői sratzödésben meghatározott esetakban.

Az előfizetői szerződés Szolgáltató általi rendes felmondásának felmondási ideje nem lehet kevesebb, mint 30 nap. A rendes felmondás egyéb 
rendelkezéseit az ŰSZF Törzsrész 12. pont tettalmazza. .

A Szolgáltató az Előfizető szerződésszegő magatartása miatt 15, illetve d|tartozás esetén 30 napos felmondási idővel jogosult az eiőfizetől 
szerződés rendkívüli felmondására az ÜÁSZF Töizsrész Î 2. pontban részletezett rendeikezéaek szertnt. A Szolgáltatő rendkívüli felmondására okot 
adó szerződésszegési esetek különösen de nem kizátóiagosarí; az Előfizető akadályozza Aragy veszélyezteti a &olgáitató hálősrafának 
rendeiíetésszerű működését,az Előfizető a jogkövetkeOTér^ekre flgyeimeztető értesttését követően sem teszi lehetővé a Szoigáliató számára, 
hogy a bejeíe,ntett vagy a Szoigáitatő által felderített hiba kivizsgálásához ás elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy a 
szolgáltatást igénybevevő Elffiizető azelőfizeitői szolgáttatástajogkövetkezményekre figyelmeztető értesltésát követően is harmadik személy 
részére továbbértákasiti, az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, valamfet amennyiben az Előfizető az 
esedékes diákét nem egyenii ki.

A díjfizetési kötelezetfeég elmulasztása miatt a Szolgáltató a felmondás jogát valamennyi, az Elálizető által jelen eiőflzetői szerződéssel, vagy annak 
módosításával, kiegésátésáve! igéríybevett azolgálíafésravonatkosian kiterjedő hatállyal gyakorolhatja. Az alöfizefőí szerződés az adott 
felmondási idő leteltével megszűnik, amennyiben ^előfizető a felmondói Idő alatt a felmondás! okot (aerződésszegő ms^atartást) nem szünteti 
meg.

Amennyiben az Előfizető által Igénybevett szolgáltatás 0ÂSZF szerinti korlátozására azért kerül sor, mert az előfizető bármelyik, jelen eiőflzetői 
szerződéssel, vagy annak módcteltásával, kiegészltéaéval igénybe vett szolgáltatás díját előzetes felszóíítás ellenére sem fizeti meg, a korlátozás 
valamennyi, a jelen előfizetői szerződéssel, vagy annak módosításával, klegészltésável igénybevett szolgáltatás reklntmében alkalmazható.

X. Jogvita esetén irányadó rendelkezések
Az előfizető a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtői minőség-felügyeleti eljárás megindítása kérheti, ha vitatja a szolgáltatónak a szolgáltatások 
minőségére, a szolgáltató által végzett hibaelhárításra (a továbbiakban együtt: a hírközlési szolgáltatás mlnő^ge) vagy a szolgáltatásokkal 
kapcsolatos díjszámításra (számlázásra) «mafkoző állásfoglalását (panasz).
Az előflastő vagya hírközlés! szolgáltató kérelmére a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a szolgáltató közreműködésével a szoigáltafás 
minőségére, a számlázás! rendszer helyességére vonatkozó, kijelölt tanúsító szervezet által kiadott tanúsító Iratokat és tanúsítási jeleket 
(tanúsítványt) figyelembe véve, tisztázza a tényállást
Ha a felek egymással nem tudnak megegyezni, az előfizetői szerződésből eredő vitájuk ügyében a területileg Illetékes, hatáskörrel rendelkező 
békéltető testülethez, bírósághoz fordulhatnak.



Ha a SEolgátetés/ok megszíímetéae szeaödésszegésse) is jár, úgy az Eldíizető az igényeit szolgáitatásm vonatkozé SzolgáitatáS'és ditmelléklet 
szerinti részletes feltételekben meghatározott mértékű kötbér megfizetésére köteles,

XII. A hibabejelentések, számlapanaszok bejelentése
Az előfizető az észlelt meghibásodást a szolgáltató által a hét minden napján, a nap 24 órájában biztosított ás a Magyar Telekom vezetékes és 
mobil hálózatából dlmentesan Igénybe vehető hibabejelentő szolgálatnál jeienthetí be, a tövetkező hibabejelentő számon;! 43S Telefonos üzleti 
iígyfólszolgálati és hibabejelentő. A Szolgáltatással Impcsolafos előfizetői bejelentéseket, panKzokat, számlareklamációkat az Előfizető a 
Szolgáltató ügyfélszolgálatánál terjesztheti elő szöbatt, e-mall-ben vagy írásban. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat, számlareklamációkat 
kivizsgálja és a viisgálat eredményéről 30 napon belül a bBjetentés módjának és a jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztatja az Sőfizeíőf.

XII!. Egységes egyedi eISfizetfii szerződés érvényessége, hatálya
Amennyiben az Egységes egyedi előfizet® szerződéshez kapcsolódd bármely szolgáltatást az Előfizető felmondja, az az Egységes egyedi előfizetői 
szerződés érvényét, valamint a fennmaradó szolgáltatásokra vonatkozó részek hatályát nem érinti. Amennyiben az Előfizető ez Egységes eoyadi 
előfizetői szetzödéfiez kapcsolódó mindegyik szolgáltatást felmondja, vagy szerződéssz^és miatt a Szolgáltató a rendkívüli felmondás jogát

X!.

XIV. QÂSZF elérhetősége

A jsien szerződésben nam szabályozottak vonatkozásában az Ozteti ÂSZF törzsrésze és annak 4/4 sz. melléklete az irányadó. Az Üzleti ASZF 
törzsrésze és annak 4/4 sz. melléklete (együttesen: Üzleti ÂSZF} a Jelen szerződés aláírásával a szerződő felek részéről egyező akarattal kerül 
elfogadásra. Az Üzleti ASZFHsett foglaltakat az előfizető megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűként Ismeri el a jelen 
egyedi eiSizatöi szerződés aláírásával.
Amennyiben az Üzleti ASZF és a jelen szerződés között eltentmondás van, úgy ebben az esetben a jelen szerződésben rögzítettek az irányadóak. 
Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó OASZF^k megtalálhatóak a Magyar Telekom honlapján (víww.teiekom.hu, és valamennyi ügyfélszolgálaton. 
Az előfizető az OASZF-ekről aTelekom hálózatából ingyenesen hívható 1436-ös ügyfálszolgálail telefonszámon Is tájékozódhat.

XV. Előfizefői nyilatkozatok
> Telefon- és/vagy internet szolgáitatások igénybevétele esetén szükséges njriiatkozatok;

. Tételes számlamelléktot (hívásrészletező) igényelek telefonszámlámrói és/vagy forgalmi d|as Internet szolgáltatásról havi 
rendszerességgel a jeian nyilatkozat visszavonásáig, aigen Élnem

. Az adatkezelésre vonatkozóan az előfizető külön Adatkezelési rryliatkozatban fogWtak smot nyilatkozik.

. Alulírott Előfizető kijelentem, hogy a 111, pont alatt meghatározott dokumentumokat, bizonylatot teljes körűen átvettem, azoktartalmát 
megismertem és elfogadom.

. Hozzájárulok, hogy a Sailgáltató az általa nyújtott internet szolgáltatás részeként biztosftott &tnaii címet hivatalos kapcsolattartási pontként 
tegiszítáljs. Ezzel egyidejűleg az Előfizető kijelenti, hogy ezen e-mail címen kíván értesítéseket kapni a Szolgáltatótól és elfogadja az értesítés 
e formáját hivatalosnak az előfizetői szerződést érintő kérdésekben, és a szerződéssel összefüggő tájékoztatás céljára.

> Tudomásul veszem, hogy ezen egyedi előfijstói szerződés összesítő aláírása a tételesen átvett dokumentumok, bizonylatok példányonkénti, 
egyesével történő aláírását helyettesfti - kivéve ezen egyedi előfizetői szerződés azon mellékleteit, amelyek az azokban foglalt altérésekte való 
tekintettel egyedi aláírást Igényelnek azzal minden tekintetben egyenértékű. A szerződésben és annak eíválaszt’nattilan részét képező 
mellákieteíben fogUakat megismertem, azok rendelkezéseit elfogadom, ennek megfelelően a felsorolt dokumentumokban szereplő 
kötelezettségekst vállalom,

. Egyes akciós feltétetek, kedvezmények esetében a Szolgáltató eltérhet az ŰASZF4)en foglaltaktól, erre az akcife feltáelekben a Szolgötató 
az Előfizető figyelmét felhívja. Az eltérés lehetőségére vonatkozó figyelmeztetést tudomásul veszem.

. Tudomásul veszem, hogy az adatok kezelése a jelen szerződés alapján létrejövő jogviszonstoói származó kötelezettségek teijesitésE, illetve
azok Bllanőrzése céljából történik, s a szerződésben megadott adatokat önkéntesen, a célból bocsátottam a Szolgáltató rendelkezésére, 
annak ellenére, hogy egyes adatok esetében a hozzájárulásom nem feltétele a szerződés megkötésének,

• A tmptsolattartásra alk^mas eiérhetóségeket abból a célból bocsátottam a Szoigáitató rendelkezésére, hogy ezeken az elérhetőségeken az 
előfizetői szerződés teljesításávsl kiuzosolatos kérdésekben éttesftsen, s az értesítés e módját elfogadom.

. A kis- és középvállalkozásoktól szóló 2004. évi XXXIV, törvény 3. § (1) betezdésének értelmében kis- és középvállalkozásnak minősül az a 
váüalkozás, amelyttek össz® foglalkoztatott létszáma250 főnél kevesebb és éves nettó áibavéteie legfeljebb 50 millió eurónák megfelelő 
forintösszeg, vagy mérlegföösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg, azonban nem minösüi KKV-nak az a vállalkozás, 
amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése-tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy 
együttesen meghaladja a 25%tó.

. E! lejelentem, hogy Jeten szerződés aláírásával egyidejűleg az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok alkalmazásának tehetőségéről, és az 
abból eredő előnyökről és hátránjtokról a részletes tájékoztatást megkaptam, azonban (kis- illetve középvállalkozóként) az egyéni előfizetőkre 
vonatkozó szabályok alkalmazására nem tartok igényt-
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