szerződés száma:
…………….
előfizető azonosítója: …….…..…..
TELEFON Egyedi előfizetői szerződés
Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok
alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik
meg a szolgáltatási szerződést.

a) Az előfizető személyes adatai:
Előfizető neve
Lakóhely, tartózkodási hely/Székhely
Számlázási cím
Pénzforgalmi számlaszám1

1. ADATLAP

Természetes személy előfizető további adatai
Előfizető születési neve
Születési hely, idő
Anyja születési neve
Azonosító okmány típus, szám
Korlátozottan cselekvőképes természetes személy törvényes képviselőjének adatai2
Törvényes képviselő neve
Lakóhely, tartózkodási hely
Számlázási cím
Pénzforgalmi számlaszám3
Születési neve
Születési hely, idő
Anyja születési neve
Azonosító okmány típus, szám
Nem természetes személy előfizető további adatai
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám
Képviselő neve:
Adószám:
Kapcsolattartásra alkalmas lehetőségek
Telefonszám:
Mobiltelefonszám:

E-mail cím4:
Telefax:

b) Szolgáltató adatai:
Név:
PARISAT Távközlési és Szolgáltató Kft.
Székhely:
3700 Kazincbarcika, Építők útja 54.

Központi ügyfélszolgálat telefonszámai:
(48)512-448, (48)886-200, (40)200-859
Központi ügyfélszolgálat
e-mail címe: parisat@parisat.hu

Postacím:
3700 Kazincbarcika, Pf.: 137
Cégjegyzékszám: 05-09-004399

Hibabejelentő valamennyi elérhetősége:
(telefonszám: (48) 512-448, fax: (48) 512-448
e-mail: parisat@parisat.hu
Internetes honlap elérhetősége: www.parisat.hu

Nem természetes személynél minden esetben, természetes személynél csak banki úton történő fizetésnél töltendő ki.
Korlátozottan cselekvőképes (kiskorú vagy cselekvőképességében az előfizetői szerződés megkötésével összefüggő
jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott) előfizető esetén töltendő ki.
3
Természetes személynél csak banki úton történő fizetésnél töltendő ki.
4
E-számla igénylése esetén kötelezően kitöltendő.
1
2
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Az általános szerződési feltételek elérhetősége
A Szolgáltató az ÁSZF-et az ügyfélszolgálatán és internetes oldalán teszi hozzáférhetővé.
A Szolgáltató az ÁSZF-et tartós adathordozón vagy elektronikus levélben, illetve az előfizető
kérésére nyomtatott formában bocsátja előfizetői számára rendelkezésre.
Az ÁSZF egyes fejezetei külön-külön nem elérhetők.
2. SZOLGÁLTATÁSI LAP
c) A szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás:
A szolgáltatás rövid leírása:
Helyhez Kötött Telefon Szolgáltatás
A díjcsomag megnevezése:
(A díjcsomagba tartozó szolgáltatások és
kiegészítő szolgáltatások megjelölését az 1.sz.
melléklet tartalmazza)
Az előfizető által kért szolgáltatások
Az előfizető tájékoztatása arról, hogy az A szolgáltatás nem egyetemes szolgáltatás.
igénybe
vett
szolgáltatás
egyetemes
szolgáltatás-e
Kiépítendő hozzáférési pontok száma: …
Végberendezések száma: …………………..…
Előfizetői hozzáférési pont helye:
………..… év …………….… hó ……… nap
A Szolgáltató tájékoztatást ad arról, a szolgáltató hálózatában forgalommérést, ÁSZF
irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, 4.2.. pont
vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más
szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre és
utalás az ÁSZF azon vonatkozó pontjaira
A szolgáltatás megkezdésének határideje
…..… év …. hó .… nap
Az előfizetőnek nyújtott előfizetői szolgáltatásra vagy szolgáltatásokra
vonatkozó alapvető díjszabás (díjcsomag)
………..... Ft + ÁFA =
(A díjszabást, a rendszeres és nem rendszeres díjakat,
költségtérítéseket az ÁSZF 3.sz.-ú melléklete tartalmazza)
br. ………..………. Ft
A szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi egyéb díj az ÁSZF-ben találhatóak, ÁSZF
azzal, hogy e díjak az egyedi előfizetői szerződés részét képezik anélkül, hogy 3.
sz.
azok az egyedi előfizetői szerződésben tételesen fel lennének sorolva
melléklet

A díjfizetés módja
csekken
ügyfélszolgálatánál pénztári befizetés
csoportos beszedési megbízás
A számlakibocsátás határideje





Előfizetési díjfizetés ütemezése
havi (tárgyhó végéig)
havi (tárgyhó végéig)
havi (tárgyhó végéig)





minden naptári hónap 15. napjáig

A nyújtott kedvezmények meghatározása és
mértéke
- belépési díj:
………….
- havidíj:
…………..
- egyéb:
………….
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d) Az előfizetői szerződés időtartama
Az előfizetői szerződés hatálybalépése
Az előfizetői szerződés időtartama
A kedvezményes feltételek igénybevételéhez
szükséges minimális időtartamra vonatkozó
követelmény, beleértve a megszüntetésre
vonatkozó megállapodást is
Jelenlevők közt kötött határozott idejű
előfizetői szerződés esetén a határozott
időtartam lejártának napja

……………..… év …………..…….… hó ……. nap
 határozatlan
 határozott ……….……-tól ……….…….-ig
Minimális időtartam: … hónap
A minimális időtartamon (vagy annak az ÁSZF
szerinti meghosszabbított időtartamán) belüli
szerződésmegszüntetés esetén a határozott
időtartamú
szerződés
megszüntetésének
jogkövetkezményei kerülnek alkalmazásra.
................... év ..................... hó ….... nap

e) Az Előfizető nyilatkozatai
Az előfizető adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatai
Tudomásul veszem, hogy az Eht. 157. § (2) bekezdés szerinti
adatállományon kívüli és az Egyedi előfizetői szerződés szerinti adataimat a
Szolgáltató kezeli, valamint az általa kezelt adataimat nemfizetés esetén
behajtás céljából megbízottjának átadhatja, és személyes adataim kezelése
során a hatályos törvények és rendeletek, valamint az érvényes Általános
Szerződési Feltételek mellékleteként kiadott Adatkezelési és Adatvédelmi
Szabályzata szerint jár el.
Az előfizetői szerződés megkötésekor kifejezett és egyértelmű tájékoztatást
kaptam az Eht. 159. § szerintiekről, különösen az adatkezelésekről,
adatátadásokról, a hírközlési szolgáltatók által hozható döntésekről és a
jogorvoslati lehetőségekről.
Személyes adataimnak az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése,
valamint üzletszerzés céljából történő felhasználásához hozzájárulok.
Személyes adataimnak a Szolgáltató marketing céljaira (tájékoztatás,
közvélemény- vagy piackutatás, valamint a Grt. 6. §-ának hatálya alá nem
tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve egyéb, a Grt. szerinti reklámnak nem
minősülő tájékoztatás (sorsolás, tájékoztatók, kereskedelmi ajánlatok
küldése, stb.) történő felhasználásához hozzájárulok.
Személyes adataimnak harmadik fél marketing céljaira (tájékoztatók,
kereskedelmi ajánlatok küldése, közvetlen üzletszerzés stb.) történő
kiadásához hozzájárulok.
Tételes számlamelléklet igénylése
 határozatlan időre
 határozott időre: ….. év …….. hó .. napig
 e-mailben
 nyomtatott formában ügyfélszolgálaton átvéve
 nyomtatott formában postai úton  ügyfélszolgálaton megtekintéssel
A szerződés hatályba lépése időpontjában előfizetői minőség
Kis- és középvállalkozásként az egyéni előfizetőkre irányadó szabályok
alkalmazását igénylem, egyben kijelentem, hogy nem minősülök üzleti
előfizetőnek, és gazdasági tevékenységi körön kívül veszem igénybe az
előfizetői szolgáltatást, továbbá elismerem, hogy a szolgáltató választásomat
megelőzően részletes - az előnyöket és hátrányokat bemutató - tájékoztatást
adott.

 igen
 nem

 igen
 nem
 igen
 nem
 igen
 nem
 igen
 nem
 igen
 nem
 egyéni
 üzleti
 igen
 nem
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Az előfizető adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatai módosításának, visszavonásának módjai,
esetei és határideje
A kis- és középvállalkozások az előfizetői szerződés megkötésekor írásbeli nyilatkozattal kérhetik
az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történő alkalmazását. Az Előfizető
a jelen pont szerinti nyilatkozatát írásban jogosult módosítani és a Szolgáltató a módosítást a
nyilvántartásaiban legfeljebb 8 napon belül átvezeti.
A természetes személy Előfizetőnek vagy az ezen kategóriát választó kis- és
középvállalkozásnak a szerződéskötéskor kell nyilatkoznia arról, hogy az előfizetői szolgáltatást
egyéni előfizetőként vagy nem egyéni (üzleti) előfizetőként kívánja igénybe venni.
Amennyiben az Igénylő olyan szolgáltatáscsomagot kíván igénybe venni üzleti előfizetőként,
mely vonatkozásában a Szolgáltató nem jogosult üzleti előfizetők felé történő értékesítésre, úgy
a szerződés nem jön létre, vagy az Előfizető által egyidejűleg módosított szolgáltatáscsomag
iránti igényre vonatkozó módosított tartalommal jön létre.
Az Előfizető jogosult a szerződés megkötésekor vagy azt követően nyilatkozni arról, hogy adatai
közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás, valamint a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a
továbbiakban: Grt.) 6. §-ának hatálya alá nem tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve egyéb, a
Grt. szerinti reklámnak nem minősülő tájékoztatás céljából felhasználásra kerüljenek.
Az Előfizető a jelen pont szerinti nyilatkozatát írásban jogosult módosítani és a Szolgáltató a
módosítást a nyilvántartásaiban legfeljebb 8 napon belül átvezeti.
Az előfizető egyéb nyilatkozatai
A jelen egyedi előfizetői szerződés tartalmát megismertem, a benne
foglaltakat elfogadom és magamra valamint az érdekkörömbe tartozó
személyekre (a velem egy háztartásban lakókra/ingatlanhasználókra)
nézve kötelezően tudomásul veszem.
Tudomásul veszem, hogy az előfizetési szerződésem elválaszthatatlan
részét képező mindenkori érvényes Általános Szerződési Feltételek és
annak mellékletei (különösen a Szolgáltató Adatkezelési és Adatvédelmi
Szabályzata) megtekinthetők az Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában
annak nyitva tartási idejében, továbbá a Szolgáltató internetes honlapján.
Elismerem, hogy az ÁSZF tartalmát a jelen szerződés megkötését
megelőzően a Szolgáltató honlapján, valamint ügyfélszolgálatán
lehetőségem volt megismerni.
Elismerem a Szolgáltató előfizetői szerződés megkötését megelőző azon
tájékoztatásának megtörténtét, hogy az előfizetői szerződés fennállása
alatt, vagy annak megszűnését követően az Eht. 143. § (2) bekezdése
szerinti elévülési időn belül, az előfizető évente egyszer ingyenesen
kérheti az előfizetői szerződés általa megjelölt időpontjában hatályos
tartalmáról szóló, legalább az Eszr. 11. § (1) bekezdés szerinti elemeket
tartalmazó dokumentum átadását.
Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás egyes feltételeit (különösen a
díjat és a szolgáltatott szolgáltatáscsomagok összetételét) a Szolgáltató az
érvényes Általános Szerződési Feltételekben szabályozott módon előzetes
értesítés mellett, egyoldalúan is módosíthatja. Beleegyezem abba, hogy
ha a Szolgáltatónak az egyoldalú szerződésmódosításról szóló
tájékoztatóban megadott határidőn belül nem nyilatkozom, az a
módosított feltételek elfogadásának minősüljön abban az esetben, ha a
Szolgáltató számlalevélben vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó módon
közvetlen értesítésemmel vagy elektronikus levélben a kapcsolattartásra

 igen
 nem

 igen
 nem

 igen
 nem

 igen
 nem

 igen
 nem
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megjelölt email-címre tett eleget értesítési kötelezettségének.
Az előfizetői hozzáférési pontot magában foglaló
 tulajdonos
ingatlan használati jogcíme
 bérlő
 albérlő
 hozzátartozó
Az előfizetői hozzáférési pontot magában foglaló ingatlan tulajdonosaként
hozzájárulok visszavonhatatlanul és ellenérték nélkül ahhoz, hogy az
előfizetői szerződés szerint az ingatlanon a Szolgáltató az előfizetői
hozzáférési pontot jelen szerződés és az érvényes Általános Szerződési
Feltételek szerinti feltételekkel kiépítse, a hírközlési hálózatot az
ingatlanon elhelyezze és ott fenntartsa, valamint azt átvezesse további
előfizetők számára történő szolgáltatásnyújtás érdekében.
Kijelentem, hogy a kapcsolattartásra megjelölt email-címre érkező
elektronikus értesítést (elektronikus dokumentumban vagy az elektronikus
levélben foglalt értesítés) elfogadom és vállalom a kézbesítési igazolás
megküldését.
Hozzájárulok, hogy a kapcsolattartásra megjelölt email-címre küldje meg
a Szolgáltató elektronikus dokumentumban vagy elektronikus levélben
foglalt foglaltan a szerződés felmondását és vállalom a kézbesítési
igazolás megküldését.
Kijelentem, hogy a kapcsolattartásra megjelölt mobil telefonszámra érkező
elektronikus értesítést (elektronikus dokumentumban, SMS-ben, MMSben) elfogadom és vállalom a kézbesítési igazolás megküldését.
Forgalomtól függő díjazású díjcsomagok esetében a rendellenes
fogyasztási szokások vagy túlzott fogyasztás esetén a szolgáltató által
küldött ingyenes értesítés módja
Kijelentem, hogy az előfizetői szerződés megkötését megelőzően a
szolgáltató tájékoztatást adott a határozatlan és a határozott idejű
előfizetői szerződés megkötésének lehetőségéről, és bemutatta azok
részletes feltételeit
Kijelentem, hogy a határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötését
megelőzően a Szolgáltató felajánlotta a 12 hónapig tartó, valamint a
határozatlan időtartalmú előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét,
és bemutatta azok részletes feltételeit.
Elismerem, hogy a határozott idejű előfizetői szerződés megkötését
megelőzően a szolgáltató igazolható módon tájékoztatott a határozott
idejű előfizetői szerződés teljes időtartama alatt minimálisan terhelő
valamennyi
költség
összegéről
szolgáltatásonként,
vagy
szolgáltatáselemenként külön-külön, valamint összesítve.
Hozzájárulok, a Szolgáltató a számlát postai út helyett elektronikus
levélben vagy elektronikus számla bemutatási rendszer útján küldje meg
részemre kapcsolattartásra megjelölt email-címre.
Az ÁSZF rendelkezésre bocsátását szerződéskötéskor kérem
 tartós adathordozón
 e-mailben
 nyomtatott formában

 igen
 nem

 igen
 nem
 igen
 nem
 igen
 nem
 e-mail
 mobiltelefon
 egyéb
 igen
 nem
 igen
 nem

 igen
 nem
 igen
 nem
 nem
 igen
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f) A szolgáltató által az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként
összeghatárok, vagy adatmennyiségek meghatározása és ezek feltételei
Amennyiben a Szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként
összeghatárokat vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén az Eht. 137. §
(1) bekezdés d) pontja szerinti korlátozással él, az erre vonatkozó külön feltételek:
A Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítése mellett az Előfizető által indított vagy az
Előfizetőnél végződtetett forgalmat korlátozhatja, illetve a szolgáltatás minőségi vagy más
jellemzőit csökkentheti, ha:
a)
az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű
működését, így különösen, ha az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőségtanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező
végberendezést csatlakoztatott,
b)
az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy
részére továbbértékesíti vagy azt a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti
hálózati szolgáltatás céljára használja,
az Előfizetőnek esedékes díjtartozása van, és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének
biztosítása céljából a Szolgáltatónak vagyoni biztosítékot nem adott
Kijelentem, hogy a Szolgáltató által az adott szolgáltatás tekintetében az  igen
igénybevétel korlátjaként
meghatározott összeghatárokra, vagy  nem
adatmennyiségekre, és ezek túllépése esetén a Szolgáltató által az Eht.
137. § (1) bekezdés d) pont szerinti korlátozásra vonatkozó külön
feltételeket elfogadom.
g) Az előfizetői szerződés módosításának eseteit, feltételeit, az egyoldalú
módosítás esetén az előfizetőt megillető jogokat az ÁSZF tartalmazza.
h) Az előfizetői szerződés megszűnésének eseteit, feltételeit és
jogkövetkezményeit az ÁSZF tartalmazza.
i) Jogvita esetén az előfizető rendelkezésére álló eljárásokat, valamint
ezen eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatást az
ÁSZF tartalmazza.
j) A szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a
szolgáltatás minőségére, korlátozására, szüneteltetésére vonatkozó
rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a
díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét az ÁSZF
tartalmazza.
k) Az előfizetői szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás
korlátozásának feltételeit az ÁSZF tartalmazza.
l) A hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének
lehetséges módjait, valamint a hibabejelentések és számlapanaszok
elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó
információkat az ÁSZF tartalmazza.

ÁSZF 12. pont
ÁSZF 9. pont, 12.
pont
ÁSZF 6.6. pont
ÁSZF
7.pont

6.

pont,

ÁSZF 5. pont
ÁSZF 6. pont, 7.
pont

m) Az üzleti Előfizető és a Szolgáltató megállapodása az ÁSZF-től való eltérésről:
- az ÁSZF ……………………. pontjától eltérően ……………………………..
- az ÁSZF ……………………. pontjától eltérően ……………………………..
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szerződés száma:
…………….
előfizető azonosítója: …….…..…..
n) Az Előfizető és a Szolgáltató megállapodása egyéb feltételekben:
Felek megállapodnak, hogy a határozott időtartamú előfizetői szerződés
megszűnését követően új, határozatlan időtartamú előfizetői szerződés jön létre
közöttük a megszűnés időpontjában érvényes szolgáltatáscsomagra
vonatkozóan a Szolgáltatónak a jelen szerződés megszűnését követő napon
hatályos ÁSZF-e szerinti díjak alapján.
Egyéb megállapodások:

 igen
 nem

Kijelentem, hogy a jelen szerződésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyben tudomásul
veszem azt, hogy amennyiben a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető,
hogy a szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybevétele céljából a Szolgáltatót lényeges
körülmény - így különösen a személyes adatok - vonatkozásában megtévesztettem, a Szolgáltató
jogosult a szolgáltatást korlátozni, vagy az előfizetői szerződést felmondással megszüntetni,
amelynek tartamára jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni.
Alulírott Előfizető aláírásommal elismerem, hogy átvettem az alábbi dokumentumokat:
- az egyedi elfizetői szerződés
- 1. sz. melléklet: A díjcsomagba a szerződéskötéskor tartozó szolgáltatások és kiegészítő
szolgáltatások megjelölését tartalmazó irat
- 2. sz. melléklet: A díjszabást, a rendszeres és nem rendszeres díjakat, költségtérítéseket
tartalmazó irat
- 3. sz. melléklet: adatkezelési nyilatkozat
- 4. sz. melléklet: ELŐFIZETŐI NYILATKOZAT SZÁMHORDOZÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

Kelt: ………………………, 20…….. év …………….….. hó ……… nap

……………….…………..………
Szolgáltató

……………………………………
Előfizető

Az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata: (ha nem azonos az Előfizetővel)
Hozzájárulok, hogy az Előfizető a fent megjelölt, tulajdonomat képező ingatlanon ezen előfizetői
szerződést a fenti feltételekkel megkösse.

Kelt: Kazincbarcika, 20…….. év …………….….. hó ……… nap
…………………………………..
Ingatlan tulajdonosa
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szerződés száma:
…………….
előfizető azonosítója: …….…..…..
1. sz. melléklet
PARISAT Vezetékes (VoIP) Telefon szolgáltatás. A díjak tartalmazzák az ÁFA-t.
Belépési díjak (Termék, szolgáltatás)
Telefonvonal önálló igénybevétel esetén hűség nélkül

Egyszeri díj
5.000 Ft

Telefonvonal önálló igénybevétel esetén 1 év hűséggel:

0 Ft

Telefonvonal KTV és/vagy INTERNET mellé

0 Ft

P-TEL csomag (Termék, szolgáltatás)

Havi alapdíj

Első TELEFON vonal

1.590 Ft

Első TELEFON vonal KTV mellé

1.390 Ft

Első TELFON vonal INTERNET mellé

1.190 Ft

Első TELEFON vonal KTV és INTERNET mellé

P-TEL+ csomag (A havi alapdíjból 500 Ft lebeszélhető)

990 Ft

Havi alapdíj

Első TELEFON vonal

1.850 Ft

Első TELEFON vonal KTV mellé

1.650 Ft

Első TELFON vonal INTERNET mellé

1.450 Ft

Első TELEFON vonal KTV és INTERNET mellé

1.250 Ft

Nonstop-V csomag (Belföldi vezetékes 0 Ft 500 percig, utána P-TEL díjszabás)

Havi alapdíj

Első TELEFON vonal

6.990 Ft

Első TELEFON vonal KTV mellé

5.990 Ft

Első TELFON vonal INTERNET mellé

4.990 Ft

Első TELEFON vonal KTV és INTERNET mellé

3.990 Ft

Nonstop-M csomag
(Belföldi vezetékes 0 Ft 500 percig, utána P-TEL díjszabás és
Mobil 0 Ft 100 percig, utána Nonstop-V díjszabás)

Havi alapdíj

Első TELEFON vonal

8.990 Ft

Első TELEFON vonal KTV mellé

7.990 Ft

Első TELFON vonal INTERNET mellé

6.990 Ft

Első TELEFON vonal KTV és INTERNET mellé

5.990 Ft
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szerződés száma:
…………….
előfizető azonosítója: …….…..…..
P-TEL és P-TEL+ csomag perc díjai. A díjak tartalmazzák az ÁFA-t.
Kapcsolási díj
Elszámolás
Típus
Belföld

*kapcsolási díjat hálózaton belüli hívás
esetén nem számolunk fel.
** A mp jelű hívásirányoknál a számlázás
másodperc alapon történik.
Irány

0 Ft
Perc alapú** (Ft/perc)
csúcsidő

csúcsidőn kívül

Hálózaton belüli hívások bármely irányba

0,00

0,00

Helyi és helyközi I. (hálózaton kívüli)

10,00

10,00

Helyközi II. (hálózaton kívüli)

10,00

10,00

Belföldi távolsági (hálózaton kívüli)

10,00

10,00

Telenor

50,00

50,00

Telekom

50,00

50,00

Vodafone

50,00

Vezetékes

Mobil

Nemzetközi

Sat

50,00

Zone-1

35,00

Zone-2

105,00

Zone-3

145,00

Zone-4

165,00

Zone-5

335,00

Zone-6

645,00

Zone-7

1235,00

SAT 1

1300,00

SAT 2

2200,00

SAT 3

2750,00

Típus
Audiofix (db)
Audiotex* másodperc
alapú számlázás

Irány

Típus
Speciális

Irány

A tartalomszolgáltató által meghatározott áron nyújtva, amely a telefonszám alatt megjelenik.
A tartalomszolgáltató által meghatározott áron nyújtva, amely a telefonszám alatt megjelenik.

Tudakozó plusz (Invitel) 11811 (Ft/perc)

170,00

Belföldi tudakozó (Invitel) 11888 (Ft/hívás)

85,00

Tudakozó plusz (T-Com) 11824 (Ft/perc)

200,00

Belföldi tudakozó (T-Com) 11818 (Ft/hívás)
Egyetemes országos belföldi tudakozó 11800
(Ft/hívás)

85,00
85,00

Segélykérő hívás, 112

Díjmentes

Zöld Szám (minden időben)

Díjmentes

Rövidszám (1223)
Pontos idő

Helyi hálózaton kívüli díjazás
19,05

Egy végberendezés (a Kábelmodem T1-es portján) 1db telefonszámot tud kiszolgálni. Több telefonszám igény esetén kérje
árajánlatunkat. Üzleti Ügyfelek havi alapdíja az egyéni Ügyfelek díja + 2.000 Ft/hó. A díjak tartalmazzák az ÁFA-t.

Szolgáltatási területek ahol a TELEFON szolgáltatásainkat igénybe veheti:

Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-Sajólászlófalva-Sajókápolna-Borsodszirák-Alacska-Berente Ipari útSajókaza-Sajóivánka-Vadna-Nagybarca-Bánhorváti-Dédestapolcsány-Mályinka-Uppony-Borsodbóta-Sajómercse-Sajóvelezd-DubicsánySajógalgóc-Putnok-Bánréve-Királd-Szuhakálló-Múcsony-Kurityán-Felsőnyárád-Felsőkelecsény-Zubogy-Ragály-Trizs-Aggtelek-JákfalvaDövény-Alsószuha-Zádorfalva-Rudolftelep-Izsófalva-Ormosbánya-Rudabánya-Szuhogy-Szendrő
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szerződés száma:
…………….
előfizető azonosítója: …….…..…..
Nonstop-V csomag perc díjai. A díjak tartalmazzák az ÁFA-t.
Kapcsolási díj
Elszámolás
Típus
Belföld

*kapcsolási díjat hálózaton belüli hívás
esetén nem számolunk fel.
** A mp jelű hívásirányoknál a számlázás
másodperc alapon történik.
Irány

0 Ft
Perc alapú** (Ft/perc)
csúcsidő

csúcsidőn kívül

Hálózaton belüli hívások bármely irányba

0,00

0,00

Helyi és helyközi I. (hálózaton kívüli)

0,00

0,00

Helyközi II. (hálózaton kívüli)

0,00

0,00

Belföldi távolsági (hálózaton kívüli)

0,00

0,00

Telenor

25,00

25,00

Telekom

25,00

25,00

Vodafone

25,00

Vezetékes 500 percig, utána P-TEL díj

Mobil

Nemzetközi

Sat

25,00

Zone-1

35,00

Zone-2

105,00

Zone-3

145,00

Zone-4

165,00

Zone-5

335,00

Zone-6

645,00

Zone-7

1235,00

SAT 1

1300,00

SAT 2

2200,00

SAT 3

2750,00

Típus
Audiofix (db)
Audiotex* másodperc
alapú számlázás

Irány

Típus
Speciális

Irány

A tartalomszolgáltató által meghatározott áron nyújtva, amely a telefonszám alatt megjelenik.
A tartalomszolgáltató által meghatározott áron nyújtva, amely a telefonszám alatt megjelenik.

Tudakozó plusz (Invitel) 11811 (Ft/perc)

170,00

Belföldi tudakozó (Invitel) 11888 (Ft/hívás)

85,00

Tudakozó plusz (T-Com) 11824 (Ft/perc)

200,00

Belföldi tudakozó (T-Com) 11818 (Ft/hívás)
Egyetemes országos belföldi tudakozó 11800
(Ft/hívás)

85,00
85,00

Segélykérő hívás, 112

Díjmentes

Zöld Szám (minden időben)

Díjmentes

Rövidszám (1223)
Pontos idő

Helyi hálózaton kívüli díjazás
19,05

Egy végberendezés (a Kábelmodem T1-es portján) 1db telefonszámot tud kiszolgálni. Több telefonszám igény esetén kérje
árajánlatunkat. Üzleti Ügyfelek havi alapdíja az egyéni Ügyfelek díja + 2.000 Ft/hó. A díjak tartalmazzák az ÁFA-t.

Szolgáltatási területek ahol a TELEFON szolgáltatásainkat igénybe veheti:

Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-Sajólászlófalva-Sajókápolna-Borsodszirák-Alacska-Berente Ipari útSajókaza-Sajóivánka-Vadna-Nagybarca-Bánhorváti-Dédestapolcsány-Mályinka-Uppony-Borsodbóta-Sajómercse-Sajóvelezd-DubicsánySajógalgóc-Putnok-Bánréve-Királd-Szuhakálló-Múcsony-Kurityán-Felsőnyárád-Felsőkelecsény-Zubogy-Ragály-Trizs-Aggtelek-JákfalvaDövény-Alsószuha-Zádorfalva-Rudolftelep-Izsófalva-Ormosbánya-Rudabánya-Szuhogy-Szendrő
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szerződés száma:
…………….
előfizető azonosítója: …….…..…..
Nonstop-M csomag perc díjai. A díjak tartalmazzák az ÁFA-t.
Kapcsolási díj
Elszámolás
Típus
Belföld

*kapcsolási díjat hálózaton belüli hívás
esetén nem számolunk fel.
** A mp jelű hívásirányoknál a számlázás
másodperc alapon történik.
Irány

0 Ft
Perc alapú** (Ft/perc)
csúcsidő

csúcsidőn kívül

Hálózaton belüli hívások bármely irányba

0,00

0,00

Helyi és helyközi I. (hálózaton kívüli)

0,00

0,00

Helyközi II. (hálózaton kívüli)

0,00

0,00

Belföldi távolsági (hálózaton kívüli)

0,00

0,00

Telenor

0,00

0,00

Telekom

0,00

0,00

Vodafone

0,00

Vezetékes 500 percig, utána P-TEL díj

Mobil 100 percig, utána Nonstop-V díj

Nemzetközi

Sat

0,00

Zone-1

35,00

Zone-2

105,00

Zone-3

145,00

Zone-4

165,00

Zone-5

335,00

Zone-6

645,00

Zone-7

1235,00

SAT 1

1300,00

SAT 2

2200,00

SAT 3

2750,00

Típus
Audiofix (db)
Audiotex* másodperc
alapú számlázás

Irány

Típus
Speciális

Irány

A tartalomszolgáltató által meghatározott áron nyújtva, amely a telefonszám alatt megjelenik.
A tartalomszolgáltató által meghatározott áron nyújtva, amely a telefonszám alatt megjelenik.

Tudakozó plusz (Invitel) 11811 (Ft/perc)

170,00

Belföldi tudakozó (Invitel) 11888 (Ft/hívás)

85,00

Tudakozó plusz (T-Com) 11824 (Ft/perc)

200,00

Belföldi tudakozó (T-Com) 11818 (Ft/hívás)
Egyetemes országos belföldi tudakozó 11800
(Ft/hívás)

85,00
85,00

Segélykérő hívás, 112

Díjmentes

Zöld Szám (minden időben)

Díjmentes

Rövidszám (1223)
Pontos idő

Helyi hálózaton kívüli díjazás
19,05

Egy végberendezés (a Kábelmodem T1-es portján) 1db telefonszámot tud kiszolgálni. Több telefonszám igény esetén kérje
árajánlatunkat. Üzleti Ügyfelek havi alapdíja az egyéni Ügyfelek díja + 2.000 Ft/hó. A díjak tartalmazzák az ÁFA-t.

Szolgáltatási területek ahol a TELEFON szolgáltatásainkat igénybe veheti:
Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-Sajólászlófalva-Sajókápolna-Borsodszirák-Alacska-Berente Ipari útSajókaza-Sajóivánka-Vadna-Nagybarca-Bánhorváti-Dédestapolcsány-Mályinka-Uppony-Borsodbóta-Sajómercse-Sajóvelezd-DubicsánySajógalgóc-Putnok-Bánréve-Királd-Szuhakálló-Múcsony-Kurityán-Felsőnyárád-Felsőkelecsény-Zubogy-Ragály-Trizs-Aggtelek-JákfalvaDövény-Alsószuha-Zádorfalva-Rudolftelep-Izsófalva-Ormosbánya-Rudabánya-Szuhogy-Szendrő
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szerződés száma:
…………….
előfizető azonosítója: …….…..…..
2. sz. melléklet
Egyéb szolgáltatások díjai, kapcsolódó díjak és költségek térítése:
Adminisztrációs díj
Áthelyezési díj
Átírási díj
Belépési (Bekapcsolási) díj:
Belépési díj meglévő Kábeltévé esetén:

472 Ft + ÁFA + 47 Ft
+ ÁFA/oldal

600 Ft + 60 Ft /oldal

3937 Ft + ÁFA

5000 Ft

472 Ft + ÁFA

600 Ft

3937 Ft + ÁFA

5000 Ft

0 Ft

Díjmentes

Csökkentett előfizetési díj

779 Ft + ÁFA

990 Ft

Előfizető belső hálózatának átvizsgálási, szerelési és javítási

2400 Ft + ÁFA

3000 Ft

Expressz kiszállási díj

6614 Ft + ÁFA

8400 Ft

Fizetési felhívás díja

472 Ft + ÁFA

599 Ft

díja óra/fő

( fizetési emlékeztető levél + csekk )
Fizetési felszólítás díja

787 Ft + ÁFA

999 Ft

Beüzemelési díj

2835 Ft + ÁFA

3600 Ft

Illegális rácsatlakozás megszüntetési díja

4724 Ft + ÁFA

6000 Ft

Egyéni megállapodás alapján.

Egyéni megállapodás alapján.

394 Ft + ÁFA

500 Ft

Kiegészítő belépési (Bekapcsolási) díj
Kihelyezett hírközlési berendezés használati díja havonta
Kihelyezett hírközlési berendezés megtérítési díja
-

Telefonos Kábelmodem

15748 Ft + ÁFA

20000 Ft

-

Telefonos Kábelmodem 3.0-ás

23622 Ft + ÁFA

30000 Ft

-

Multimédiás csatlakozó

1890 Ft + ÁFA

2400 Ft

-

USB-UTP kábel, telepítőlemez

787 Ft + ÁFA

1000 Ft

-

230V-os adapter

945 Ft + ÁFA

1200 Ft

Kihelyezett hírközlési berendezés óvadék Ft/db

5000 Ft + ÁFA

5000 Ft

Kihelyezett hírközlési berendezés kiszerelési díja

2362 Ft + ÁFA

3000 Ft

Kikapcsolási díj

2362 Ft + ÁFA

3000 Ft

Kiszállási díj / alkalom

2362 Ft + ÁFA

3000 Ft

Konfigurálási díj

2835 Ft + ÁFA

3600 Ft

Korlátozási díj

787 Ft + ÁFA

999 Ft

Számtípus (szép szám) egyszeri díja

4724 Ft + ÁFA

6000 Ft

Számtípus (szép szám) havi díja

787 Ft + ÁFA

1000 Ft

Visszakapcsolási díj

4724 Ft + ÁFA

6000 Ft

945 Ft + ÁFA
+ a mindenkori hatósági díj

1200 Ft
+ a mindenkori hatósági díj

Szakfelügyelet biztosítási óradíja óra/fő

4724 Ft + ÁFA

6000 Ft

Megrongált csomagszűrő javítási díja

4724 Ft + ÁFA

6000 Ft

Javítási/szerelési munka óradíja óra/fő

1968 Ft + ÁFA

2500 Ft

Vizsgálati díj

A díjak részletes meghatározását az ÁSZF 23. pontja tartalmazza.
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szerződés száma:
…………….
előfizető azonosítója: …….…..…..
3. sz. melléklet
Adatkezelési Nyilatkozat
Kapcsolási szám:

Számla tulajdonos kódja:

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Előfizető adatai:
Név/Cégszerű elnevezés:
Felszerelés helye:
Foglalkozás(egyéni előfizető):
Szakmai címszó
(üzleti/intézményi előfizető):
E-mail cím:

egyéni, üzleti/intézményi előfizetők részére
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

A végberendezés jellege:

Az adatkezelés módja:
ozzájárulok adataim a tudakozóban és telefonkönyvben történő közzétételéhez, továbbá címlista részeként harmadik személynek
kereskedelmi vagy reklám célra történő felhasználásához.
éhez, de címlistaként történő felhasználásához nem.

Hívószámkijelzés kezelésének módja a hívott számára történő megjelentetéshez (csak digitális központhoz
csatlakozó előfizetők esetében a műszaki lehetőségek függvényében)

ívószámom megjelentetéshez nem járulok hozzá, de esetenként hívószámom általam engedélyezhető legyen.

Felhasználó adatai:
Név:
Foglalkozás(egyéni
előfizető):

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Szakmai címszó
(üzleti/intézményi előfizető):
____________________________________________________________________________
Az adatkezelés módja:
k
kereskedelmi vagy reklám célra történő felhasználásához.
teléhez, de címlistaként történő felhasználásához nem.

………………………………, 20…………………………………
……………………………………………
Előfizető aláírása
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szerződés száma:
…………….
előfizető azonosítója: …….…..…..
4. sz. melléklet
ELŐFIZETŐI NYILATKOZAT SZÁMHORDOZÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
ELŐFIZETŐI NYILATKOZAT

számhordozás igénybevételéhez
Alulírott

………..………………

46/2004.(III.18.)
lehetőségemmel

az

számú

élve

Elektronikus

Hírközlésről

Kormányrendelet

alábbi

adataim

alapján

megadásával

úgy

szóló
a

2003.

évi

C.

Törvény

számhordozhatóságra

nyilatkozom,

hogy

vezetékes

és

a

biztosított
távbeszélő

szolgáltatásra a PARISAT KFT. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Építők útja 54.,) Szolgáltatót választom, és e
szolgáltatásra előfizetői szerződést kötök, amelynek során az alább rögzített kapcsolási számot/számokat
meg kívánom tartani. Az alább rögzített kapcsolási számra/számokra vonatkozóan ………..……………… az
Átadó Szolgáltatóval megkötött előfizető szerződéssel rendelkezem, és tudomásul veszem, hogy ez az
előfizetői szerződésem ezen kapcsolási szám/számok vonatkozásában megszűnik/módosul. Kijelentem, hogy
a(z) …..……………………….. Átadó Szolgáltató felé lejárt számlatartozásom nincs.
Előfizető neve:

________________________________________________________

Anyja neve2 / Cégjegyzékszám3:
________________________________________________________
Lakcíme2 / Székhelye:

________________________________________________________

Születési hely, időpont:

________________________________________________________

Telefonszáma (amelyet/amelyeket meg kíván tartani):
_______________________________________
Hozzájárulok ahhoz, hogy a PARISAT KFT fentiek szerinti adataimat a(z)

………………………………………………………………………………………..………..

Átadó Szolgáltató számára a számhordozás beállítása érdekében átadja.
……………………….., 20………………………………….

………..……………….……..
Előfizető aláírása
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