Átírási igénybejelentő és az Előfizetői szerződés módosítása kisvállalati előfizetők számára
Az Előfizető személyének, az előfizetői hozzáférési pont helyének megváltozása nélkül történő megváltoztatása

1. Szolgáltató adatai
INVITEL Távközlési Zrt.

Ügyintéző:

Székhely:

E-mail cím:

1134 Budapest, Váci út 37.

Levelezési cím:
2101 Gödöllő, Pf. 407
Cégjegyzékszám
Cg.13-10-040575
:

Weboldal címe:
Ügyfélszolgálat (8-18ig):

uzletiugyfelszolgalat@invitel
.co.hu
www.invitel.hu
06 80 881 881

2. Adatfelvétel átíráshoz
Az átírásban érintett előfizetői szerződés
száma*:
Az átírásban érintett szolgáltatás azonosító(k),
(telefonszám)
Átírás jogcíme*:
Átírás eltérő gazdasági társaságok között
Átírás jogutódlás esetén
Az átírás kért
időpontja**:
Felszerelési hely (Előfizetői hozzáférési pont)
címe:
Profi vezetékes telefon díjcsomag
Kereskedelmi (pl. akciós) ajánlatot kérek
Telefon díjszabás***:
Jogutódlás esetén a meglévő díjcsomag****
* Mező kitöltése kötelező! ** A kérelmet legalább az átírás kért időpontját megelőzően 5 nappal be kell nyújtani a Szolgáltatóhoz.
*** Amennyiben nincs megadva, a telefonszolgáltatást a Szolgáltató az ÁSZF 2.2. sz. mellékletében található Profi vezetékes telefon díjcsomag szerint számlázza.
**** Jogutódlás esetén a Szerződésben foglalt díjszabás érvényes maradhat kivéve, ha az adott díjcsomag már kivezetésre került és nem értékesíthető.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a korábban nyújtott kedvezményeket részben, vagy egészben visszavonja, vagy más ajánlatot tegyen.

Nem minősül átírásnak, ha az Előfizető személyében nem, csak adataiban következik be változás, így különösen, ha a
természetes személy előfizetői kategória minőségére vonatkozóan tett nyilatkozatának visszavonása vagy módosítása,
vagy amennyiben az Előfizető gazdasági társaság átalakul, és a jogutód társaság az előfizetői jogviszonyt (változatlan
feltételekkel) folytatja.

3. A szolgáltatást átadó Előfizető (jogelőd) adatai*
Az Előfizető neve*:

Invitel ügyfélkódja**:

Székhelye*:
Cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma*:
Kapcsolattartó
neve*:
Fax
száma:

Telefonszáma
*:
Email
címe:

Mobiltelefonszám
a:

*Mező kitöltése kötelező! **Invitel tölti ki.

4. A szolgáltatást átvevő új Előfizető (jogutód) adatai*
Az Előfizető neve*:

Adószáma:*

Invitel
ügyfélkódja***:

Az Előfizető rövidített neve:
Székhelye*:

e-számla e-mail
címe:

Számlázási címe**:
Díjfizetés módja*:

Banki átutalás

Készpénz-átutalási megbízás (postai csekk)

Csoportos beszedési megbízás

Bankszámlaszáma
:
Cégjegyzékszám vagy más nyilvántartási száma*:
Kapcsolattartó neve*:
Fax száma:

Telefonszáma*:
Email címe:

Mobiltelefonszáma:

*Mező kitöltése kötelező! **Amennyiben más adat nincs megadva, a számlázási cím a székhely címével egyezik meg. Az Előfizető kérésére a Szolgáltató a számlát PDF
formátumban küldi el az Előfizető által megadott, vagy annak hiányában a kapcsolattartási email címre. E-számla igénylése esetén készpénz-átutalási megbízás (postai
csekk) díjfizetési mód nem választható. ***Invitel tölti ki.

5. A szolgáltatást átadó Előfizető nyilatkozatai
5.1 Jelen dokumentum aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a 2. pontban megadott szolgáltatást az átvevő új Előfizető nevére a
Szolgáltató a 2. pontban írt időpontban átírja. Egyidejűleg kötelezettséget vállalok arra, hogy az átírás időpontjáig teljesített
szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben foglaltak szerint kiegyenlítem.
5.2 Tudomásul veszem, hogy az átírás napján a Szerződés módosul, az előfizetői jogok és kötelezettségek az átírást követően az
átvevő új Előfizetőt illetik, ill. terhelik.

6. A szolgáltatást átvevő új Előfizető nyilatkozatai
6.1 Kérem a fenti Egyedi előfizetői szerződésben foglalt szolgáltatás(ok) nevemre történő átírását, amely során tudomásul veszem,
hogy az átírást követően az előfizetői szerződésből eredő jogok és kötelezettségek engem terhelnek.
6.2 Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató szolgáltatásait az előfizetői szerződésben és a mindenkor hatályos, előfizetők számára
nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeiben (ÁSZF) foglaltak szerint nyújtja.
6.3 Tudomásul veszem, hogy díjfizetési kötelezettségem az átírás napjával kezdődik, ezen időpontot követően a részemre megküldött
számlákat határidőben kiegyenlítem.
6.4 Tudomásul veszem, hogy az átírás teljesítéséért az ÁSZF mellékletét képező Díjszabásban meghatározott összegű átírási díjat
számíthatja fel. Amennyiben azonban egyéni előfizetői kategóriájú állomásnak üzleti/intézményi előfizető részére történő átírása
szükséges, a Szolgáltató az átírási díj helyett a mindenkor hatályos Díjszabásban az üzleti és az egyéni vonal létesítésére
meghatározott normál belépési díjak különbözetét számolja fel.

7. Szerződésmódosításra vonatkozó feltételek
7.1 A Szolgáltató az átírást vállaló új Előfizető által közölt adatokat az alábbi okiratok alapján jogosult ellenőrizni:
a.) gazdálkodó szervezet esetében:
aa.) lehetőleg 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány, ennek hiányában az egyéni vállalkozói
nyilvántartási szám,
ab.) a cégjegyzésre jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által cégbejegyzési
(változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintája,
ac.) az eljáró képviselő személyazonosító igazolványa és
ad.) meghatalmazás, ha nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el;

b.) költségvetési szerv, társasház, valamint egyéb szervezet esetében:
ba.) a szervezetet, szervet, illetve társasházat nyilvántartásba vevő bíróság vagy hatóság által kiállított eredeti
okirat, vagy általa vezetett nyilvántartás hiteles másolata, illetve a hatósághoz beadott létesítő okirat(ok),
amely legalább tartalmazza a szervezet, szerv, illetve társasház nevét, székhelyét és képviselőjét, a képviselet
módját, amennyiben ilyen adatot nyilvántartanak,
bb.) az eljáró képviselő személyi igazolványa, és
bc.) meghatalmazás, amennyiben nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el.
7.2 Felek megállapodnak abban, hogy az átírásra akkor kerül sor, ha az igénybejelentést mind a szolgáltatást átadó
Előfizető, mind az átvevő új Előfizető aláírta, valamint a meghatározott dokumentumok vagy eredeti képi formáját
megőrző másolatuk a Szolgáltatóhoz beérkeznek. Az átírást a Szolgáltató 15 napon belül, vagy a 2. pontban megadott
időpontban végzi el.
Amennyiben a kérelemben ilyen időpontot a felek nem határoznak meg, az átírás teljesítésének határideje nem lehet
több, mint a Szolgáltató által meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő kérelem beérkezésétől
számított 15 nap.
A Szolgáltató az előfizetői szerződést (ajánlat) az átírás elvégzését követően postázza az átírást vállaló új Előfizető
részére.
7.3 Amennyiben az Előfizető az átírási kérelem benyújtásával egyidejűleg díjcsomag-váltást is kezdeményez, amely a
nyújtott szolgáltatás technológiai jellemzőinek módosításával jár együtt, úgy a Szolgáltató először a díjcsomag-váltást
hajtja végre. Az átírási kérelem teljesítésére vonatkozó határidő csak a csomagváltási kérelem elutasítása vagy
teljesítése után nyílik meg.

8. Egyéb rendelkezések
8.1 A szolgáltatást átadó Előfizető és a szolgáltatást átvevő új Előfizető kijelenti, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
8.2 A jelen dokumentum három példányban magyar nyelven készült, egy példány a szolgáltatást átadó Előfizetőé, egy
példány az átvállaló új Előfizetőé, egy példány a Szolgáltatóé. Jelen dokumentum a Szolgáltató általi aláírásig előfizetői
igénynek (ajánlat), az átvállaló új Előfizető pedig igénylőnek minősül. A Szolgáltató jelen dokumentum aláírásával az
előfizetői szerződés előfizetői oldalon bekövetkező alanyváltozásához hozzájárul és ezt követően jelen dokumentum az
előfizetői szerződés módosításának minősül.

Kelt: ___________________, __|__|__|__|. __|__|. __|__|.Kelt: __________________, __|__|__|__|. __|__|. __|__|.

______________________________________________________________________________________________
Szolgáltatást átadó Előfizető aláírása
Szolgáltatást átvevő új Előfizető aláírása

Kelt: ___________________, __|__|__|__|. __|__|. __|__|.

_______________________________________________
Szolgáltató aláírása

