6. SZÁMÚ MELLÉKLET
Ügyfélkód:
KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS DEKÓDER BIZTOSÍTÁSÁRA
Egyéni előfizető
amely létrejött

Nem egyéni előfizető

másrészt

egyrészről
Név:

Név:

Anyja neve:

Adószám:

Szem.ig.szám:

Bankszámla szám:

Telefon:
Telefon:
Számlafizető:

Fax:
Székhely:

Vételi hely címe:

mint előfizető (továbbiakban Előfizető)

mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató)

között az alábbiak szerint
Szolgáltató és Előfizető rögzítik, hogy közöttük érvényes Előfizetői szerződés van hatályban. Az Előfizetői
szerződésben megjelölt szolgáltatás részben vagy teljes egészében kódolt formában kerül eljuttatásra
Előfizetőhöz. Szolgáltató a kódolt szolgáltatás vételéhez szükséges dekóder(eke)t az alábbi feltételekkel
biztosítja Előfizető részére.
1. Szolgáltató kijelenti, hogy 1 dekóderrel egyidőben 1 televízió készüléken lehetséges kódolt
szolgáltatás vétele. Szolgáltató vállalja, hogy Előfizetőnek az általa igényelt mennyiségű, az alább
részletezett azonosító számmal rendelkező dekódereket biztosítja. Az első dekódert Szolgáltató a
szolgáltatás részeként, térítésmentesen, míg a további dekódereket a 2. számú mellékletben
meghatározott letéti díj ellenében biztosítja. A letéti díj visszajár a dekóderek visszaszolgáltatásakor.
2. Előfizető köteles valamennyi átvett dekódert a fent megjelölt vételi helyen üzemeltetni. Amennyiben
Előfizető egynél több dekódert igényel, úgy a dekóderek szabályszerű üzemeltetését, a fenti vételi
helyen történő fellelhetőségét Szolgáltató jogosult ellenőrizni.
3. Ha Előfizető a vételi helyen történő szolgáltatói ellenőrzést a lakásba való bejutás
megakadályozásával lehetetlenné teszi, úgy Szolgáltató jogosult valamennyi átvett dekóder
vonatkozásában az átvétel időpontjáig visszamenőlegesen kiszámlázni az igényelt kódolt szolgáltatás,
valamint a kiszállás díját – a kódolt szolgáltatás egyidejű, valamennyi dekóderre kiterjedő
korlátozása mellett. Ha Szolgáltató ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy az átvett dekóderek
egy része vagy egésze a vételi helyen nem lelhető fel, úgy Szolgáltató jogosult a hiányzó dekóder(ek)
vonatkozásában az átvétel időpontjáig visszamenőlegesen kiszámlázni az igényelt kódolt szolgáltatás,
valamint a kiszállás díját – a kódolt szolgáltatás egyidejű, valamennyi dekóderre kiterjedő
korlátozása mellett. Szolgáltató a fentiek mellett az ÁSZF-ben foglaltak szerinti egyéb esetekben is
korlátozhatja szolgáltatását.
4. A szolgáltatás-korlátozás feloldása az ÁSZF-ben foglaltak szerint történik.
5. Ha Előfizető a dekódereket Szolgáltató kérésére felmutatni vagy a szerződés megszűnésekor
visszaszolgáltatni nem tudja, úgy köteles dekóderenként 35000 Ft-ot Szolgáltatónak megtéríteni.
6. Jelen kiegészítő megállapodás a fenti ügyfélkódhoz tartozó Előfizetői szerződés szerves részét képezi,
és azzal együtt érvényes.
7. Jelen kiegészítő megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Előfizetői szerződés, az Általános
Szerződési Feltételek, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Előfizető jelen megállapodás aláírásával elismeri, hogy Szolgáltatótól átvett ___ db dekódert, amelynek
azonosító száma(i) az alábbiak: ____________________________________________. Tudomásul veszi, hogy
a dekóderek műszaki állapotáért felelősséggel tartozik. Amennyiben Előfizetőnek felróható okból a dekóder
meghibásodik, használhatatlanná válik, úgy köteles a dekóderek értékét Szolgáltató részére, számla
ellenében, a számla kézhezvételét követő 8 napon belül megtéríteni.
Előfizető aláírása:

Számlafizető aláírása:

Szolgáltató aláírása:

Dátum:

a

Előfizetőnél lévő
dekóderek száma
összesen:

