Ügyfélszám: …………………

Komplex HŰSÉGNYILATKOZAT
(1év határozott idejű PARISAT csomagok és/vagy szolgáltatások igénybevételére)
Szolgáltató neve:
Szolgáltató címe:
Elérhetősége:

PARISAT Távközlési és Szolgáltató Kft.
3700 Kazincbarcika, Építők útja 54.
Telefon/Hibabejelentő: 48/512-448, 48/886-200 (munkaidő után üzenetrögzítő)
Web: www.parisat.hu, E-mail/Hibabejelentő: parisat@parisat.hu
Ügyfélkapu (egyenleg, számla, befizetés megnézése (jelszó a számla alján)): https://ugyfelkapu.parisat.hu

Előfizető neve: …………………………………………………………………… Telefonszáma(mobil): ……………………………………..……………………….
Előfizető címe: .........................................., ……………...……………………………………… u./tér ……..……szám …..………em. ….………ajtó.
Előfizető E-mail címe: …………………………………………..….... Hűségidő utolsó napja (PARISAT írja be): …………………….……………….
1.,
Előfizető, mint a PARISAT Kft. Ügyfele kijelentem, hogy a szolgáltatási szerződésben megadott szolgáltatási címen a jelen
hűségnyilatkozat hatályba lépésétől számított 12 hónap határozott ideig igénybe veszem a PARISAT Kft. alábbi, 1./ pontban részletezett
együttes (TV+NET+TEL) csomagjai és/vagy külön (TV, NET, TEL, PRÉMIUM) szolgáltatásai közül az általam négyzetben X-szel, utána
bekarikázva megjelölteket és a hozzájuk tartozó kedvezményeket, amelyek az aláíráskor aktuális ÁSZF szerint a következők: csatlakozási
díj-, alapdíj-, csomagdíj-, havidíj-kedvezmény. Az aktuális díjakat, kedvezményeket, csomag ajánlatokat a PARISAT Kft. közzéteszi az
ÁSZF-ben, hirdetményben és a www.parisat.hu weboldalon. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az általam aláírt jelen
hűségnyilatkozatom utolsó, azaz lejárati napja az előző, még érvényben lévő hűségnyilatkozatom lejárati dátumát követő időpont, és azt
a PARISAT Kft. írja be jelen nyilatkozatra. Előfizető a különböző elnevezésű együttes (TV+NET+TEL) csomagok között nem jogosult
módosítani, de a csomagon belül jogosult a módosításra (ÁSZF szerint írásban (levél, e-mail, személyesen)), továbbá külön (TV, NET, TEL,
PRÉMIUM) szolgáltatásait ugyancsak nem jogosult módosítani, de ezeken a külön szolgáltatásokon belül az ÁSZF szerint írásban (levél, email, személyesen) bármikor jogosult módosítani. Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy módosítása esetén változik a fizetendő havi
díj összege.
A következő csomag összeállításra a kedvezmények igénybevétele ellenében 1év hűségidőt vállalok:
(az OKOS OTTHON, valamint az 1000 és 2000 Mbit/s-os INTERNET egyenlőre csak KAZINCBARCIKÁN érhető el)

□ OKOS OTTHON:

I. II. III. IV. V. VI.

□

COUNTRY HOME: I. II. III. IV. V. VI.

és/vagy a következő külön szolgáltatásokra a kedvezmények igénybevétele ellenében 1év hűségidőt vállalok:

□ ANALÓG Kábeltévé: KTV-1, KTV-2, KTV-3, KTV-4, KTV-5, KTV-6.
□ DIGITÁLIS Kábeltévé: DIGITAL-ALAP, ALAP PLUS, HOME, FULL-HD, LUX-HD, TOP-HD.
□ INTERNET: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 70, 100, 150, 250, 500, 1000, 2000
□ TELEFON: P-TEL, P-TEL+, NONSTOP-V, NONSTOP-M,
□ PRÉMIUM: HBO PAK, HBO MAX-PAK, HBO-GO, CINEMAX-PAK, DX-ALAP, DX-HD, DIGI FILM, 6XL EROTIKA, FILMBOX LIVE
2.,
Az aktuális ÁSZF szerinti kedvezményes díjak, vagy AKCIÓS kedvezmények igénybevételére jogosult vagyok, amelynek feltétele,
hogy a fenti csomagok és/vagy szolgáltatások általam X-szel megjelölt és bekarikázott szolgáltatásaira vállalt Előfizetői szerződéseimet a
hűségidő utolsó napjáig megtartom, azaz ezen időszakon belül nem mondom fel, a szolgáltatások szüneteltetését, áthelyezését nem
kérem, fizetési késedelembe nem esek, a PARISAT Kft. részéről történő korlátozására, és/vagy felmondására, és/vagy megszüntetésére
okot nem adok.
3.,
Amennyiben a jelen hűségnyilatkozat 1./ ás 2./ pontjában leírt feltételeket maradéktalanul nem teljesítem, a PARISAT Kft. általi
biztosított kedvezményeket elveszítem, és köteles vagyok a PARISAT Kft. részére a szerződés megszűnéséig igénybe vett kedvezményeket,
mint kötbért legkésőbb a szolgáltatások megszűnése után 8 napon belül egy összegben megtéríteni.
4.,
Jelen nyilatkozat az 1./ pontban rögzített szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződések részét képezi amelyet jelen
nyilatkozat aláírásával megújítok, a szerződések csak ezen nyilatkozattal együtt érvényesek. Ez a Hűségnyilatkozat csak a PARISAT Kft.
céges aláírása után jön létre, azaz az Előfizető aláírása nem kötelezi a Szolgáltatót a szerződés megkötésére és/vagy a szolgáltatás
nyújtására, a kedvezmények biztosítására. Jelen nyilatkozat a létrejöttét követően leghamarabb az előfizető előző, még érvényes
hűségnyilatkozata lejárati napját követő napon lép hatályba.
5.,

Egyéb feltételek: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
Kazincbarcika, 2018. év …………………………………..hó ………..nap.

…………………………………………

………..…………………………………

PARISAT Kft.

Előfizető

