Nyilatkozat tulajdonosi hozzájárulásról
A jelen tulajdonosi hozzájárulást az Invitel Távközlési Zrt. (Székhely: 1134 Budapest, Váci út 37., Cégjegyzékszám: Cg.13-10-040575)
hírközlési szolgáltatásra kötött szerződés alapján a lent nevezett ingatlanon belüli elérési hálózat és hozzáférési pont kiépítése
(távközlés-fejlesztési munka), valamint üzemben tartása érdekében használja fel.
A Nyilatkozatot haladéktalanul, de lehetőleg a kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kitöltve és aláírva kérjük visszajuttatni
az Invitel képviselője (megbízottja) részére a megadott elérhetőségek valamelyikén. A Nyilatkozat, valamint a tulajdonosi
hozzájárulás hiányában az Invitel Zrt. a hozzáférési pont létesítését nem tudja megkezdeni. Az Invitel Zrt. nem felelős az olyan
késedelmes teljesítésért, amelynek oka a tulajdonos hozzájárulásának hiánya.
1.) Nyilatkozat tulajdonosi hozzájárulásról
Alulírott ...........................................................................................................................................................…... (név, lakcím),
a ....................................................................................................................................... (cím vagy helyrajzi szám) ingatlan
nyilatkozattételre jogosult tulajdonosa / közös képviselője kijelentem, hogy a fenti ingatlanon az Invitel Zrt. képviseletében megjelenő
kivitelezővel a távközlés-fejlesztési munka nyomvonalát egyeztettem, és az egyeztetett nyomvonalon és módon történő
kivitelezéshez, valamint a kiépített hálózat és elhelyezett eszközök üzemeltetése érdekében történő belépéshez a
HOZZÁJÁRULÁST MEGADOM
Tudomásul veszem, hogy a kivitelezés módjai lehetnek például:
• beállás optikai kábellel közterületről, az ingatlanon belül előzetesen egyeztetett módon,
• optikai kábelnyomvonal kiépítése épületen belül, a közterületi beállástól a végpontig,
• antennatartó és antenna elhelyezése a tetőn, a tulajdonossal vagy kezelővel és más esetleges bérlőkkel egyeztetett módon,
• antennakábelek számára kábelnyomvonal kialakítása az antenná(k)tól a végpontig,
• épületen belüli felszálló nyomvonal biztosítása, vagy
• az épület üzemeltetője a belső hálózati hozzáférést biztosítja.
Amennyiben a létesítés bontási munkálattal jár, úgy az Invitel vállalja a teljes helyreállítást, továbbá azt, hogy minden okozott kárt
(zöldkár, stb.) megtérít.
Kapcsolattartási adatok

Ingatlan tulajdonosa / közös képviselője

Invitel Zrt.

Név:
Cím:
Telefonszám:
Telefax:
email cím:
A kivitelezés megkezdése előtt, vagy belépési engedély igénylése esetén az Invitel képviselője további egyeztetést kezdeményez.
2.) Nyilatkozat további eszközök elhelyezéséről
A fenti ingatlan nyilatkozattételre jogosult tulajdonosa / közös képviselője kijelentem, hogy az Invitel Zrt. további ügyfelek
kiszolgálására alkalmas további eszközök elhelyezése (betelepülés) érdekében szerződéskötési ajánlatával
(a megfelelő válasz aláhúzandó!)
MEGKERESHET

/

NEM KERESHET MEG

A hozzájárulás alapján az Invitel képviselője igény esetén további egyeztetést kezdeményez az eszközök elhelyezésének feltételeire
vonatkozó szerződés megkötése céljából.
Kelt:

, __|__|__|__|. __|__|. __|__|.
_____________________________________
Tulajdonos / Közös képviselő

Visszaérkezés dátuma, __|__|__|__|. __|__|. __|__|.
_____________________________________
Invitel Zrt. képviselője (megbízottja)

A Nyilatkozat aláírását az ingatlan tulajdonosa megtagadta / nem volt elérhető

Kelt:

, __|__|__|__|. __|__|. __|__|.
_____________________________________
Előfizető / Megrendelő

