
INFOLAN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság                                                          INFOLAN 

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.                                                                                   Informatikai Kft. 

Email: infolan@infolankft.hu 

Cégjegyzékszám: 06-09-025608                                                                                                                  infolankft.hu 
Adószám: 27105139-2-06                                                                                                            
Bankszámlaszám: 10400559-50526857-67561010                                                                      infolan@infolankft.hu 

oldal 1 / 3 
 

ÁSZF 3. számú melléklet 

Előfizetői Szerződés 

mely létrejött egyrészről 

Előfizető neve:   

Személyi igazolvány szám:   

Lakóhely/székhely:   

Szolgáltatási pont helye:   

Számlázási cím:   

Telefon:   

Fizetés módja (aláhúzandó): Átutalás / Készpénz 

Nem Egyéni előfizető esetén: 

Adószám:   

Cégjegyzékszám:   

Bankszámlaszám:   

 

a továbbiakban, mint Előfizető, másrészről Infolan Kft. 

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely Andrássy út 10-12. 

Cégjegyzékszám: 06-09-025608 

Adószám: 27105139-2-06 

Bankszámlaszám: 10400559-50526857-67561010 

Telefonszám: +36 80/900-371 
Email cím: support@infolankft.hu 
 
a továbbiakban, mint Szolgáltató, együttesen Felek között az alábbi feltételek mellett: 
 
A szolgáltatás leírása: 
 
A szolgáltató az előfizető részére jelen szerződés időtartama alatt helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatást 

biztosít a választott szolgáltatáscsomag szerint, megfelelve az Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletében 

feltűntetett minőségi célértékeknek. 

 

Az adatátviteli hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges eszközöket az előfizető is biztosíthatja, amennyiben azokat 

előzetes egyeztetés után a szolgáltatótól vásárol meg. Minden más esetben a szolgáltató biztosítja a szükséges 

eszközöket. Az Internet hozzáférés szolgáltatás átadási pontja IEEE 802.3 szabványnak megfelelő ETHERNET interfész 

csatlakozó. A szolgáltató a szolgáltatás teljesítését a fentebb jelzett átadási pontig vállalja. Az ez után felmerült 

bármiféle probléma (számítógép, és egyéb előfizetői berendezések meghibásodása), az ezekből eredő szolgáltatás 

kiesések, valamint anyagi és más károk az Előfizetőt terhelik. 

 

A szolgáltató a hálózatát veszélyeztető, valamint a hatályos jogszabályokat sértő adatforgalmat korlátozhatja. 
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A szolgáltatási csomag leírása: 

Díjcsomag megnevezése   

Havidíj   

Bekötési díj   

Leszerelési díj (felmondáskor fizetendő) 2.500,- Ft + ÁFA 

Szerződés módosítási díja (díjcsomag váltáskor fizetendő) 2.500,- Ft + ÁFA 

Kiszállási díj hibaelhárítás esetén, amennyiben a hiba az 
előfizető érdekkörében következett be 

4.500,- Ft + ÁFA 

Hibaelhárítás díja óránként, amennyiben a hiba az előfizető 
érdekkörében következett be 

4.500,- Ft + ÁFA 

Általános Szerződési feltételek elérhetősége: https://infolankft.hu/internet/aszf 

Előfizetői szerződés hatályba lépésének ideje:   

Előfizetői szerződés időtartama: Határozott idejű / Határozatlan idejű 

Határozott idejű szerződés lejáratának ideje:   

 

 
A Szolgáltató a havidíjat tartalmazó számlát legkésőbb a tárgyhó utolsó munkanapjáig bocsátja ki. Az Előfizetőnek 
nyújtott szolgáltatás díjazása ÁSZF 2. számú melléklet alapján történik. Az igénybe vett szolgáltatás nem 
egyetemleges. 
 
Ha a szerződés határozatlan időre jött létre, az előfizető 15 napos felmondási határidővel bármikor felmondhatja a 

szolgáltatást, azzal a feltétellel, hogy nincs díjtartozása és az utolsó megkezdett hónapra az egész havi díjat megfizeti. 

 
Amennyiben határozott idejű elkötelezettség vállalásával jött létre a szerződés, és az előfizető ezért kedvezményt 
kapott, a szerződés lejárat előtti megszűnésekor a kapott kedvezményt, és a szerződésből fennmaradt havidíjakat 
annak kamataival együtt, egy összegben meg kell fizetni. Az elkötelezettségi idő lejártával a szerződés határozatlan 
idejűre módosul, és egyéb feltételeiben nem változik. 
 
 
Az előfizető egyértelmű (igen/nem) nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának 

módjai, esetei és határideje: 

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő személyes adatok 

kezelésével kapcsolatban: 

1. Hozzájárulok, hogy a Infolan Kft. az általa, a hozzájárulásom alapján vagy törvényes jogcímen kezelt 

előfizetői személyes adataimat közvetlen üzletszerzési/piackutatási célból kezelje. 

Igen Nem 

2. Hozzájárulok, hogy a Infolan Kft. az általa, a hozzájárulásom alapján vagy törvényes jogcímen kezelt 

előfizetői személyes adataimat üzleti partnerei ajánlatának eljuttatása céljából kezelje. 

Igen Nem 

 

 

b) az egyéni előfizetői minőséggel kapcsolatban: 

https://infolankft.hu/internet/aszf
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1. Kijelentem, hogy gazdasági tevékenységi körömön kívül, egyéni előfizetőként veszem igénybe a 

Szolgáltatást, mint természetes személy. 

Igen Nem 

2. Kijelentem, hogy gazdasági tevékenységi körömön belül, egyéni előfizetőként veszem igénybe a 

Szolgáltatást, mint természetes személy(egyéni vállalkozó). 

Igen Nem 

 

c) a kis- és középvállalkozási minőséggel kapcsolatban: 

1. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. Évi XXXIV. 

Törvény értelmében kis- és középvállalkozásnak minősül. 

Igen Nem 

2. Kijelentem, mint a hatályos jogszabályok alapján kis-, vagy középvállalkozás, hogy gazdasági tevékenységi 

körömön kívül egyéni előfizetőként veszem igénybe a Szolgáltatást. Kijelentem, hogy az egyéni 

előfizetőkre vonatkozó szabályokról részletes, az előnyöket és hátrányokat bemutató tájékoztatást jelen 

nyilatkozat megtétele előtt a Szolgáltatótól megkaptam. 

Igen Nem 

d) az egyedi előfizetői szerződésben foglaltak megismerésével kapcsolatban: 

1. Az egyedi előfizetői szerződésben foglaltakat megismertem.  A szerződés kötéskor érvényes ÁSZF-et 

értelmeztem, és mint akaratommal mindenben megegyezőt jóváhagytam. 

Igen Nem 

 

e) a 8. § (2) bekezdés szerinti, a felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételével kapcsolatos 

nyilatkozat az Eht.-ban foglaltaknak megfelelően; 

1. Kijelentem, hogy az Előfizetői Szerződés megkötésével egyidejűleg megkaptam és tudomásul vettem a 

Szolgáltató tájékoztatását a következőkről: Internethozzáférésre kötött Előfizetői Szerződés esetén az 

Előfizető a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 14 napon belül az Előfizetői Szerződést 

azonnali hatállyal felmondhatja, ha az Előfizetői Szerződés további teljesítéséhez fűződő érdeke azon 

okból szűnt meg, hogy az Előfizetői Szerződésben megjelölt igénybevételi helyen (cím, annak hiányában 

helyrajzi szám) a Szolgáltatás minősége nem felel meg az Előfizetői Szerződésben foglaltaknak, vagy a 

Szolgáltatás nem vehető igénybe. Felmondás esetén a Szolgáltató csak a szerződéskötéstől a felmondásig 

eltelt időre járó arányos havidíjat, valamint forgalomarányos díjat tartalmazó Szolgáltatás esetében az 

Előfizető által ténylegesen felhasznált forgalom díját, vagy a Szolgáltatással igénybe vett eseti díjas egyéb 

szolgáltatások ellenértékét követelheti.  

Igen Nem 

 

 
 
Hódmezővásárhely,  

 
 
 
 

Szolgáltató  Előfizető 
 


