
 
 

Szolgáltató példánya 
 

 

 
TV szolgáltatás előfizetői szerződés   

Előfizető adatai: Szerződéskód:    Ügyfélkód: 

Neve:       

Címe/Telephelye :       

Hozzáférési pont címe:       

Számlázási cím:       

Azonosítója*:       

Telefon/Fax:       

Bankszámlaszám:       

Kapcsolattartó adatai**:       

Neve:       

Címe:       

Telefon/Fax:       
Magán személy esetén személyi igazolvány szám, jogi személy esetén cégjegyzékszám és adószám 
** csak akkor kell kitölteni ha eltér a fentebb leírtaktól      

Szolgáltató adatai:       

Neve: Drinkál Tamás EV. 

Címe: 4245 Érpatak, Nyári Pál utca 12.    
Telefon/Fax: Tel: +36 30 6759 713   Fax: - 

E-mail/Web: info@tamanet.hu   www.tamanet.hu 

Egyéni vállalkozó nyilvántartási szám: 54939037      
Bankszámlaszám: 11773384-02370990-00000000    

       

Szolgáltatás adatai:       

Szolgáltatás megnevezése: TV szolgáltatás1                                                                   1 éves hűségidő esetén          Határozatlan időre 

 
[ ] MAXTV 
    

     5 000 Ft/hó                     7 00 Ft/hó 
 

Díjcsomagok és áraik2: [ ] FILMBOX MINI                    900 Ft/hó                     900 Ft/hó 
      

Fizetési rendszeresség: [ ] Havonta [ ] Negyedévente [ ] Félévente  [ ] Évente 

Fizetési mód: [ ] Átutalás [ ] Készpénz    

Szolgáltatás időtartama: [ ] Határozatlan Határozott3: [ ] 1 év  Lejárat:   
Előfizető kijelenti, hogy a Drinkál Tamás EV. TV szolgáltatására vonatkozó díjszabását és Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: Á.SZ.F.) teljes körűen megismerte és 
maradéktalanul elfogadja, továbbá Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben és az Á.SZ.F. -ben rögzítetteket magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el4. Az Á.SZ.F. a 
Szolgáltató Ügyfélszolgálatán és a www.tamanet.hu/dokumentumok helyen hozzáférhetők. Az itt nem részletezett szerződéses feltételek tekintetében a Drinkál Tamás EV. 
Internet szolgáltatásra vonatkozó, mindenkor érvényes Á.SZ.F. az irányadó5. Előfizető a hibabejelentéseket, valamint a reklamációkat, panaszokat személyesen vagy írásban 
a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán teheti meg6. A szerződés, valamint - amennyiben a Felek máshogy nem döntenek - a szolgáltatás nyújtása a szerződés aláírásától lép érvénybe. 
A nem megfelelő használatból adódó károkat az Ügyfél köteles megtéríteni. 

 

Kelt: Érpatak, 
 

................................................................. ..............................................................  
Szolgáltató Előfizető  

 

 

1 A szolgáltatás nem minősül egyetemes szolgáltatásnak 
2 Határozott idejű szerződés lejártának, megszűnésének, felmondásának esetei, jogkövetkezményei: Á.SZ.F. 9 és 12. pont 
3 Az Előfizetői Szerződés módosításának, megszűnésének esetei, az Előfizetőt ekkor megillető jogok: Á.SZ.F. 9.2 pont, 
szolgáltatás szünetelésének, korlátozásának esetei: Á.SZ.F. 5. pont 
4 Szolgáltatói szerződésszegés esete, jogviták kérdése, kötbér, felügyeleti szervek: Á.SZ.F. 6. pont, 5. sz. Melléklet 

  5 Hibabejelentések, panaszkezelés, karbantartási szolgáltatások: Á.SZ.F. 6. pont. 
  6 A FILMBOX MINI csomag csak a MAXTV csomaggal együtt rendelhelő! 
  7 A mindekori csatornalista megtalálható a szolgáltató weboldalán. 
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