
Előfizetői szerződés szám: 0

Név:

Szig.szám/Adószám:

Cím:

1.   E-mail postafiók:

2.   E-mail postafiók:

3.   E-mail postafiók:

4.   E-mail postafiók:

5.   E-mail postafiók:

továbbiakban Elõfizetõ,

A csomag tartalma: 

1 db CD lemez  értéke: 0,-Ft+ÁFA

Modemazonosító matrica:

Továbbiakban együttesen Felek között a mai napon, az alábbiak szerint:

1. Felek megállapodnak, hogy az alábbiakban részletezett kábelmodem csomagot sértetlen mûködõképes 

állapotban a Szolgáltató használatra átadja, az Elõfizetõ használatra átveszi:

1,-db kábelmodem tápegységgel

1 db EAP-1; 2; 3 leágazás értéke: 4.000,-Ft+ÁFA

1 db UTP kábel értéke: 1000,-Ft+ÁFA

1 db USB kábel értéke: 0,-Ft+ÁFA
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Felhasználói név: Jelszó:

 @jupinet.hu   

0 Telefonszám:  () --

Mobil: () --

MEGÁLLAPODÁS KÁBELMODEM HASZNÁLATÁRÓL,

ÉS BÉRELT MODEM ESETÉBEN A BÉRLETI DÍJ KIFIZETÉSÉRÕL

Mely létrejött egyrészrõl JuPiNet Távközlési Kft. (9955 Szentgotthárd Toldi M. út 13.) továbbiakban Szolgáltató, 

másrészrõl

0 Anyja neve: 0

JuPiNet Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság
9955 Szentgotthárd, Toldi u. 13.Tel: 94/380-794; 94/383-335;

Fax: 445-001

E-mail: info@jupinet.hu



Modem bérlés:   Igen: Nem:

A bérleti díj nagysága:

Kelt: Szentgotthárd 1900. 01 00.

A fentiekben szabályozott kérdésekben a felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

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

Szolgáltató Előfizető

7) A Szolgáltató vállalja, hogy 6. pontban meghatározott készülékhasználati díj ellenében az 1. pontban meghatározott kábelmodem 

készülék rendeltetésszerû használatából eredõ javításokat díjmentesen elvégzi, a javítás idejére 3 munkanapon belül cserekészüléket 

biztosít. A kábelmodem készüléken végzett javítás jellegének - rendeltetésszerû, illetve nem rendeltetésszerû használat tette azt szükségessé 

- megállapítása tekintetében Elõfizetõ elismeri a Szolgáltató szakvéleményét.

8) A Szolgáltató jogosult a készüléket és annak bármely tartozékát, a javításra leadott készülék és/vagy tartozék részletes átvizsgálása 

nélkül a javítás helyett azonos típusú, rendeltetésszerû használatra alkalmas készülékre vagy tartozékra kicserélni. Elõfizetõ tudomásul 

veszi, hogy a készülék és/vagy tartozék Szolgáltató által javításra történõ átvétele illetve a csere ténye nem jelenti az átadott készülék 

hibáját, így a javításra történõ átvétel ténye és gyakoriságára, valamint önmagában a csere ténye nem képezheti reklamáció alapját.

9) Az Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy a készülék és tartozékainak hibáját vagy hibátlanságát a Szolgáltató állapítja meg. Az Elõfizetõ 

elfogadja a Szolgáltató szakvéleményét. Vita esetén az elõfizetõ jogos független  szakértõ szervezet vizsgálatát kezdeményezni. A vizsgálat 

idejére a Szolgáltató más, azonos típusú készülék használatát biztosítja. Amennyiben e vizsgálat az Elõfizetõ által közölt hibát nem 

állapítja meg, a vizsgálat költségei, valamint az eltelt idõ alatt használt készülék bérleti díja az elõfizetõt terhelik.

10) Az Elõfizetõ jogosult a megállapodásban szereplõ kábelmodemet bármikor a szerzõdés idõtartama alatt megvásárolni az aktuális áron. 

A megvásárlásig kifizetett bérleti díj nem számít bele a modem eladási árába.

11) Jelen megállapodást a felek határozatlan idõre kötik. A megállapodást rendes felmondással írásban 8 napos határidõvel a Felek 

jogosultak felmondani. Jelen megállapodás feltételeinek megsértése esetén a Felek jogosultak azt rendkívüli felmondással, azonnali 

hatállyal felmondani (pl. nem rendeltetésszerû használat). A megállapodás felmondása esetén az Elõfizetõ köteles a kábelmodem készüléket 

és tartozékait 3 napon belül a Szolgáltatónak visszaszolgáltatni.

12) Az Elõfizetõ kijelenti, hogy ismeri a Szolgáltató Üzletszabályzatát /Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz és 

azt jelen szerzõdés aláírásával elfogadja.

1) A Szolgáltató kijelenti, hogy a megállapodás tárgyát képezõ kábelmodem készülék és tartozékai per,- teher,- és igénymentesek, azok 

jelen megállapodás szerinti használatba adására teljes körû jogosultsággal rendelkezik.

2) Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy a szerzõdés tárgyaként számára egy egyedi kivitelezésû kábelmodem készülék kerül átadásra, mely 

kizárólag a Szolgáltató kábeltévé hálózatán mûködik, más hálózaton a készülék nem mûködõképes.

3) Elõfizetõ vállalja, hogy jelen megállapodás hatálya alatt a kábelmodem készülékét rendeltetésszerûen használja, azokat át nem alakítja, 

valamint gondosan megõrzi és használat során keletkezett meghibásodásokról  és károsodásokról a Szolgáltatót 48 órán belül, írásban 

tájékoztatja.

4) Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy a bérleti díj ellenében használatra kiadott kábelmodem készülék és annak tartozékai nem az Elõfizetõ  

tulajdona, azt nem idegenítheti el, illetve semmilyen más üzleti céllal nem használhatja. A készülék javítása esetén Elõfizetõ  kizárólag a 

Szolgáltató szolgáltatását veheti igénybe.

5) Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy a bérleti díj ellenében használatra kiadott kábelmodem készülék és annak tartozékai (a) elvesztés, 

ellopás (b) nem rendeltetésszerû használatából eredõ károsodása (c) a jelen megállapodás felmondása esetén, a készüléknek és  

tartozékainak a Szolgáltatónak történõ visszaszolgáltatásáig teljes körû anyagi felelõsség terheli, melynek mértéke megegyezik az 1. 

pontban meghatározott értékekkel, illetve a Szolgáltató által meghatározott javítás költség mértékével. Az Elõfizetõ elismeri, hogy 

Szolgáltató jogosult az (a), (b), (c) pontok alatt meghatározott követelésérõl számlát kibocsátani, melyet az Elõfizetõ a számla 

kézhezvételekor tartozik megfizetni.

6) Elõfizetõ vállalja, hogy jelen megállapodás érvényességi ideje alatt a mindenkori Díjszabásban szereplõ bérleti díjat fizet a 

Szolgáltatónak. A bérleti díjat havonta a tárgyhónapra elõre számlázza ki az Elõfizetõnek. A bérleti díjat a Szolgáltató évente csak egyszer 

jogosult emelni.

A Szolgáltató jogosult az átadás-átvétellel követően a használatra kiadott eszközök után bérleti díjat szedni. A 

kábelmodem csomag átadás-átvételét és a bérleti díj tudomásul vételét a Felek jelen megállapodás aláírásával 

igazolják.

 +ÁFA/Hó, azaz Forint + Áfa/Hó.


