NYILATKOZAT
akciós szolgáltatás igénybevételéről
Alulírott

__________________________________, anyja neve:_______________________________

(címe: _______________________________________________________), mint a Com.unique
Kft. által nyújtott távközlési szolgáltatás előfizetője (a továbbiakban: „Előfizető”) akként nyilatkozom, hogy
Telefon
Internet
Kábeltévé
szolgáltatást kívánok igénybe venni a mai naptól legalább _________ hónapos időtartamra (akciós időtartam).
Egyidejűleg kijelentem, hogy a Com.unique Kft.–vel, mint Szolgáltatóval fennálló ___________ sorszámú
előfizetői szerződésemet a jelen nyilatkozatommal kiegészítem, elfogadva a Com.unique Kft. által felkínált
alábbi akciós feltételeket.
1. Az akciós időtartamra tekintettel, kedvezményként a Com.unique Kft. a telefon szolgáltatás belépési díjára
______%, az Internet szolgáltatás belépési díjára ______%, a kábeltévé szolgáltatás belépési díjára ______%
kedvezményt biztosít a listaárból.
Ezen felül a fenti sorszámú előfizetői szerződésben megjelölt _______________________________________
előfizetésre ____________________-ig a Com.unique Kft. garantálja, hogy a havi előfizetési díj eltérően a
listaártól kedvezményesen ___________________ Ft (akciós havidíj).
Továbbá a Szolgáltató a szolgáltatás aktiválásától számítva a Telefon szolgáltatás esetében ___ hónapon
keresztül, az Internet szolgáltatás esetében ___ hónapon keresztül, a Kábeltévé szolgáltatás esetében ___
hónapon keresztül a szerződésen megjelölt csomag havi alapdíjának felszámításától eltekint.
2. Az akciós időtartam lejárta előtti felmondás, illetve a szolgáltatások számlatartozás miatti felfüggesztése
esetén az 1. pont szerint kapott belépési díj kedvezmények együttes összegét, _________________ Ft-ot,
valamint a szolgáltatások aktiválásától eltelt időszakra a havi előfizetési díjak listaárának és az akciós havidíjnak
a különbözetét Com.unique Kft. jogosult egy összegben 8 napos fizetési határidővel Előfizetőnek kiszámlázni.
3. Amennyiben az Előfizető az 1. pontban megjelölt előfizetést az akciós időtartam alatt alacsonyabb tartalmú
csomagra módosítja, akkor a módosítást követően a szolgáltatásokat listaáron veheti igénybe, valamint a
szolgáltatások aktiválásától eltelt időszakra a havi előfizetési díjak listaárának és az akciós havidíjnak a
különbözetét Com.unique Kft. jogosult egy összegben 8 napos fizetési határidővel Előfizetőnek kiszámlázni.
Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat megtételével a Com.unique Kft. általam igénybevett szolgáltatásaira
vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Előfizetői Szerződési Feltételeket megismertem,
azokat elfogadom. Továbbá kijelentem és elfogadom, hogy az akciós időtartam lejártát követően, ellentétes
írásbeli nyilatkozatom hiányában előfizetői szerződésem határozatlan időtartamúra alakul.
Tudomásul veszem, hogy az akciós időtartam igénybevételére csak a szolgáltatás átadási
helyének(lakás/irodahelyiség) tulajdonosa vagy bérlője jogosult, ezért a tulajdonjogot igazoló adás-vételi
szerződést vagy a bérleti jogviszonyt igazoló bérleti szerződést
jelen nyilatkozat aláírásával egy időben a Com.unique Kft. képviselőjének bemutatom.*
jelen nyilatkozat aláírásától számított 5 munkanapon belül a 801 2005 számra elfaxolom.*
korábban bemutattam, így jogosultságomat a Com.unique Kft. igazoltnak tekinti.*
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jogosultságomat 5 munkanapon belül nem igazolom akkor a
Com.unique Kft. a szolgáltatásait listaáron biztosítja, továbbá a 2. pontban meghatározott belépési díj
kedvezmény együttes összegét az előfizetőnek 15 napos fizetési határidővel kiszámlázhatja.
Budapest, 2010. ______________________
__________________________________
Előfizető
*A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
__________________________________
Com.unique Kft.

Érvényes: 2010.09.23.-től

