NIDOCOM Bt.
6430 Bácsalmás,
Mártírok útja 11.
79/542-120

www.nidocom.hu
nidocom@nidocom.hu

Internet Szolgáltatási Szerződés
amely létrejött egyrészről: Nidocom Bt, 6430 Bácsalmás, Mártírok útja
11. (Cégjegyzék száma: 33-06-111062), (Adószám: 21093683-2-03),
mint szolgáltató, a továbbiakban Szolgáltató,
másrészről:
Név: …………………………………………………Szem.ig.szám:…..………………….
Születési név:………………………………………
Lakcím:…….……………………………………………………………………………………Anyja
neve: ………………………………………
Telefonszám: …………………………………….
Szolgáltatás igénybevételének helye: ………………………………………………………...
…
Számlázási cím: …………………………………………………………………………………
mint megrendelő, továbbiakban Felhasználó (közösen együtt: Felek) között az
alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek mellett:
1. Felhasználó megrendeli, Szolgáltató pedig vállalja, hogy a Felhasználó által
fentebb megadott címen folyamatos Internet hálózati hozzáférést biztosít. A
szolgáltatás tárgya: Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás (SZJ 64.20.18.0)
A szolgáltatás kezdetének időpontja: 20……. év …….…………. hó ………….
nap
2. Az előfizetői szerződés jelen szerződésből és a Szolgáltató Általános Szerződési
Feltételeiből áll.
3. A szolgáltatás díja: (a kívánt díjcsomag X-el jelölendő a négyzetben) (Az Árak
a 27%-os Áfá-t tartalmazzák)
Kezdő:

4 200,- Ft/hó (bruttó) a szolgáltatás tartalma: 2048/256 kbps

Haladó:

5 700,- Ft/hó (bruttó) a szolgáltatás tartalma: 3072/384 kbps

Garantált 512/96 kbps

Garantált 768/128 kbps

Profi:
Garantált 1280/196 kbps

7 200,- Ft/hó (bruttó) a szolgáltatás tartalma: 5120/512 kbps

Fizetés módja: __________________________________
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4. A Szolgáltató a szolgáltatást közvetlen vezeték nélküli lokális hálózati
kapcsolaton, 802.11a,b,g,n WLAN interfészen nyújtja. A szolgáltatás igénybevételi
pontja a szolgáltatás igénybevételének helyén lévő WLAN eszköz. A Szolgáltató a
szolgáltatás alapdíjában a Felhasználó részére korlátlan adatforgalmat, 1 db e-mail
postafiókot. A szolgáltatásminőségi követelmények célértékeit az ÁSZF 11. pontja
tartalmazza.
5. A Felhasználó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás
nem használható fel olyan módon, hogy az a Szolgáltató hálózatának
használhatóságát jelentős mértékben és jelentős időtartamban korlátozza.
Amennyiben a túlterhelést felszólításra sem szünteti meg a Felhasználó, a
Szolgáltató jogosult rendkívüli felmondással élni és a Szerződéstől elállni.
6. A szolgáltatások a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. A Felhasználó a
szolgáltatásokra vonatkozóan csak használati joggal rendelkezik, ezen jogok nem
kizárólagosak és nem átruházhatók.
A Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani és szükség esetén szervízelni,
valamint a Felhasználó számára segítséget adni telefonos technikai tanácsadás
keretében. A technikai tanácsadás munkaidőben vehető igénybe az
ügyfélszolgálati telefonszámon vagy e-mailben. A technikai tanácsadás nem terjed
ki a következőkre: oktatás, stratégiai konzultáció, helyszíni installálás, ill.
hibaelhárítás. A hibabejelentés, valamint a karbantartási szolgáltatások
részletszabályait illetően az ÁSZF 16. , valamint 18. pontjában foglaltak
irányadóak.
7. A Szolgáltató a szolgáltatást csak a Nidocom Bt. Általános Szerződési
Feltételekben foglaltak szerint szüneteltetheti karbantartás, bővítés vagy más
ehhez kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából. A tervezett szüneteltetés
kezdetéről és várható időtartamáról a Felhasználót a szüneteltetés megkezdése
előtt három nappal értesíteni kell, erre vonatkozóan az ÁSZF 13. pontja irányadó.
8. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó adatait titkosan kezeli, az adatokat
csak a hatályos jogszabályok előírásai szerint adja ki az arra jogosult szerveknek.
9. A határozatlan idejű szerződés felmondási ideje a Felhasználó részéről minden
hónap utolsó naptári napja. Amennyiben a Felhasználó a szerződést annak lejárta
előtt felmondja, szünetelteti, vagy rendkívüli felmondásra illetve szüneteltetésre
okot ad, a számára biztosított kedvezményektől elesik.
A Szolgáltató a Szerződést csak indoklással, írásban mondhatja fel. A felmondási
idő a Szolgáltató részéről harminc nap. Amennyiben a Felhasználó magatartásával
veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának használhatóságát, a Szolgáltató jogosult
rendkívüli felmondással élni. Jelen szerződés bármely okokból történő felmondása
nem mentesíti egyik felet sem azon kötelezettségek alól, amelyek a felmondás
időpontjában fennállnak. A szerződés megszűnésének további eseteit az ÁSZF 24.
pontja szabályozza.
10. A Szolgáltató havonta előre számlázza a Felhasználónak a havidíjat.
A fizetés adott hó 10. napjáig esedékes, amely teljesíthető banki átutalással vagy
csekken történő befizetéssel. Az esedékesség lejárta után a be nem folyt
összegekre a Szolgáltató a mindenkori törvényes késedelmi kamatot számítja fel. A
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Felhasználó a szolgáltatás díját akkor is köteles fizetni, ha a rendszert nem
használta, illetve saját berendezései hibája miatt arra nem volt képes.
11. A havidíj 15. napon túli, azaz késedelmes fizetése esetén a Szolgáltató jogosult
a hozzáférés szüneteltetésére. Az esedékességtől számított 45 napon túli
nemfizetés esetén a Szolgáltató a hozzáférést megszüntetheti. Késedelmes fizetés
esetén a szünetelés, korlátozás időtartamára a szolgáltató jogosult számlát
kiállítani és annak értékét követelni.
12. Felhasználó jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben jelen Szerződés alapján keletkező fizetési kötelezettségének az
esedékességtől számított 45 napon belül indokolatlanul nem tesz eleget-, a
Szolgáltató a nemfizetés tényét és a behajtáshoz szükséges adatokat,
dokumentumokat azon harmadik, jelen szerződésen kívülálló fél tudomására
hozza, akit a jelen szerződésből fakadó kintlévőségek megtérülése céljából
végrehajtással bízott meg.
13. A Szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás a teljesítés
napjától működőképes. A Szolgáltató azonban nem felelős azon veszteségekért
vagy bármiféle kárért, melyet a szolgáltatás esetleges meghibásodása okoz. A
Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a hálózaton keresztül letöltött
programok működőképességéért, a programok, esetleg vírusok által okozott
károkért.
14. A szolgáltatás kizárólag jogos és törvényes célokra használható. Bármilyen, a
magyar, vagy a nemzetközi szabályozásokat (szerzői jogot, üzleti titkot,
büntetőjogot, stb.) sértő anyagnak a szolgáltatáson keresztül történő átvétele
illetve bármilyen megjelentetése tilos. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy teljes
körűen felelős a jogszabályokat sértő anyagok átviteléért, megjelentetéséért.
Amennyiben a Szolgáltató az általa felügyelt rendszeren nyilvánvalóan tiltott
műveletet észlel (illegális belépési kísérlet, a szerverre történő betörés, hamis
levelek küldése stb.), jogosult a Szerződés azonnal hatállyal történő felmondására,
valamint Felhasználó hozzáférésének megszüntetésére.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Nemzetbiztonsági Szervezetek külön
törvényi felhatalmazás alapján a Szolgáltatót kötelezhetik a hálózatán átmenő
forgalom megfigyelésének lehetővé tételére.
15. A szolgáltatást kizárólag a jogosult Felhasználó veheti igénybe, egyidejűleg egy
hozzáférési ponton. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatótól átvett
szolgáltatást semmilyen formában nem adja tovább jelen szerződésen kívül álló
bármilyen félnek. A szolgáltatás továbbadása, ill. átengedésére vonatkozó
bárminemű próbálkozás a szolgáltatás azonnali megszűntetését vonja maga után.
A szolgáltatás továbbadásából eredő károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget
nem vállal.
16. Jelen előfizetői szerződés alapján nyújtott szolgáltatással kapcsolatos viták
rendezésére az ÁSZF 20. pontjában foglaltak szerint kerül sor.
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17. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Nidocom Bt. Általános
Szerződési Feltételei (elérhető: www.nidocom.hu oldalon), az Internetre vonatkozó
hatályos jogszabályok és egyéb szabályozások, a Távközlési Törvény, valamint a
Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
18. Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok, kódok:

PPPoE felhasználónév:___________________________________________
PPPoE jelszó:__________________________________________________
E-Mail felhasználónév:___________________________________________
E-Mail jelszó:__________________________________________________
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19. A Szolgáltató további adatai:
-

www.nidocom.hu
nidocom@nidocom.hu

Az ügyfélszolgálat elérhetősége
Cím:

6430 Bácslmás, Szent János u. 21.

Telefon: 06-40/620-630 és 06-79/542-120
-

Hibabejelentő szolgálat elérhetősége:
Telefon: 06-40/620-630 és 06-79/542-120
E-mail cím:
ügyeleti időben:
ügyeleti idő:

nidocom@nidocom.hu
06-40/620-630 és 06-70/7011-492
hétfő - péntek
17:00 - 8:00 óráig
Péntek 17:00 – Hétfő 8:00-ig

Internetes honlap címe: web: www.nidocom.hu
A szerződésben foglaltakat átolvasás után tudomásul vettem, a benne foglaltalkat
elfogadom, az adatvédelmi tájékoztatót és az Általános Szerződési Feltételeket
magamra és a velem egy háztartásban lakókra nézve kötelezően tudomásul
vettem.
Melléklet: Adatvédelmi tájékoztató és Általános Szerződési Feltételek kivonata
……………………………, 20. ……………………
………………………..
Felhasználó
képviselője

……………………………
Szolgáltató

Záradék:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szolgáltatás
igénybevételének helyét képező ingatlan tulajdonosa, vagy a tulajdonossal egy
háztartásban élő vagyok.
………………………..
Felhasználó aláírása
Bérlő esetén:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szolgáltatás helyét képező
ingatlan tulajdonosának hozzájárulását a szolgáltatás kiépítéséhez megkaptam.
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nidocom@nidocom.hu
………………………………………
Felhaszná

ló aláírása
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