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Előfizetői szerződés Force R Internet szolgáltatásra 
Mely létrejött egyrészről: 

N E T K O N TA K T  T á v k ö z l é s i  S z o l g á l t a t ó  K f t .  
Székhely: 2230 Gyömrő, Szegfű utca 4/A. 

Levelezési cím: 2230 Gyömrő, Pf. 34 
Tel.: +36-20-929-9507; e-mail: info@netkontakt.hu 

Adószám: 23126071-2-13; Cégjegyzék szám: Cg. 13-09-168888 
Bankszámlaszám: 13576592-13102010-00007450 

továbbiakban, mint Szolgáltató, másrészről: 

Előfizető adatai | Nyomtatott, nagybetűvel kérjük kitölteni! | Ügyfélkód: 

Előfizető neve:      

Születési neve:    Anyja neve: 
 

Születési hely, idő:    Személyi ig. szám:  

Szolgáltatás címe:   
 

Számlázási cím: Ugyanaz | Egyéb:   

Állandó lakcím: Ugyanaz | Egyéb:   

Bankszámlaszám:    

Telefonszám:   E-mail*:  
* Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos műszaki és pénzügyi tájékoztatást a megadott e-mail címre küldi. Előfizető felelőssége, hogy valós, 
működő címet adjon meg. Ha a tájékoztató levelek Előfizető vagy harmadik fél hibájából nem érkeznek meg, az nem róható fel Szolgáltató 
hibájaként. 

továbbiakban, mint Előfizető. 

Igényelt szolgáltatási csomag 

Csomag neve: FORCE R16 FORCE R20 FORCE R30 FORCE R40 

Névleges le / 
fel sebesség: 16 Mbps/4 Mbps 20 Mbps/6 Mbps 30 Mbps/8 Mbps 40 Mbps/10 Mbps 

Garantált le / 
fel sebesség: 4,8 Mbps/1,2 Mbps 6 Mbps/1,8 Mbps 9 Mbps/2,4 Mbps 12 Mbps/3 Mbps 

Havi díj hűség 
nélkül: 5 400 Ft* / 5 900 Ft 7 200 Ft* / 7 700 Ft 9 000 Ft* / 9 500 Ft 10 700 Ft* / 11 200 Ft 

Havi díj 1 éves 
szerződéssel: 4 400 Ft* / 4 900 Ft 6 200 Ft* / 6 700 Ft 8 000 Ft* / 8 500 Ft 9 700 Ft* / 10 200 Ft 

   o o 

Szerződés időtartama: Fizetési mód: 

 1 év határozott idejű szerződés  Banki átutalás kedvezménnyel *  Postai csekk 

 Határozatlan idejű szerződés  E-mail PDF számlakép  
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Igényelt e-mail címek Kiszolgálók 

 @force5.hu Jelszó:  
POP3/ IMAP: 

mail.netkontakt.hu 

 @force5.hu Jelszó:  
SMTP: 

smtp.netkontakt.hu 

Előfizetőhöz kihelyezett eszköz(ök) típusa 

     

LiteBeam M5 23 dBi LiteBeam 5AC 23 dBi AirGrid 23 dBi AirGrid 27 dBi MikroTik 

Antennatartó típusa:  Egyéb:  

 
- Határozatlan időtartamú szerződés esetén azon időtartam, amíg az Előfizető a szerződést rendes felmondással 
nem szüntetheti meg (min. 3 hónap) Dátuma: …............................... 
- Számla kibocsátása: legkésőbb minden hónap 15-ig, a rendszeres díjak megfizetése a számlázási gyakoriságnak 
megfelelő tárgyidőszakra vonatkozóan előre, az egyéb díjak az igénybevételt követő számlázási időszakban, utólag 
esedékesek. 
- Ha az előfizető a szolgáltatótól kapja/vásárolja a készüléket, átadási jegyzőkönyv készül az átadott eszközökről, 
azok értékéről, és a szerződés idejének lejárta vagy a szerződés megszűnéses esetére vonatkozó eljárást az ÁSZF 
[12.3.] pontja tartalmazza. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kihelyezett távközlési berendezés 
elvesztése, vagy megrongálódása esetén az előfizetőt kihelyezett távközlési berendezés megtérítési díj fizetési 
kötelezettség terheli. A kihelyezett távközlési berendezés megtérítési díj összege bruttó 30 000 Ft.  
 

PPPoE csatlakozási adatok (SZOLGÁLTATÓ TÖLTI KI) 

Felhasználónév:   Jelszó: 
 

 
Eltérések az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől:  
 
 

 

3. A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE, A SZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSE 

3.1. A jelen Szerződés az aláírással lép hatályba. (A vállalt kezdési időpont: 201….év …… hó …….. nap.) 

3.2. A Szolgáltató a Szolgáltatást az igénybejelentéstől számított 30 napon belül, vagy az előfizetői szerződés 
megkötésétől számított 15 napon belül köteles megkezdeni, ha minden műszaki feltétel adott, és ha az 
előfizetővel nem ettől eltérő külön megállapodás kötődött. 

3.3. A jelen szerződés aláírásával a leendő előfizető hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató képviselője a 
csatlakozási pont kiépítése céljából, előre egyeztetett időpontban ingatlanába bemenjen és ott a szükséges 
hálózatépítési-, szerelési munkákat elvégezze.  

3.4. Utalások az ÁSZF pontjaira 
- az általános szerződési feltételek 12.1. pontja tartalmazzák az előfizetői szerződés módosításának eseteit, 
feltételeit, az egyoldalú módosítás esetén az előfizetőt megillető jogokat; 
- az általános szerződési feltételek 12.3, 12.4, 12.5 pontja tartalmazzák az előfizetői szerződés megszűnésének 
eseteit, feltételeit és jogok következményeit; 
- az általános szerződési feltételek 6.6 pontja tartalmazzák azt, hogy jogvita esetén milyen típusú eljárások állnak 
az előfizető rendelkezésére, valamint ezen eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatás; 
- az általános szerződési feltételek 6. és 7. pontjai tartalmazzák 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 általános szerződési feltételek 5. pontja tartalmazzák az előfizetői szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás 
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korlátozásnak feltételeit; 
- az általános szerződési feltételek 6. és 2. pontjai tartalmazzák a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok 
bejelentésének lehetséges módjait, valamint a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a 
karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat; 
- üzleti előfizető esetén a 2/2015 NMHH elnöki rendelet 4. § (1) bekezdésbe tartozó és nem tartozó üzleti előfizetők 
esetében az ÁSZF-től való eltérést külön mellékletben részletezik a Felek. 

4. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT 

- A szolgáltató az Előfizető személyes adatait a szolgáltatás nyújtásához és számlázáshoz szükséges mértékben 
nyilvántartja, azokat titkosan kezeli, harmadik személynek csak az előfizető külön írásos hozzájárulása 
esetén adja ki. A Szolgáltató adatkezelésére az általános szerződési feltételek mellékletét képező 
adatvédelmi tájékoztató irányadó, amelyet az Előfizető megismert. 

- Előfizetői nyilatkozatok  

A szolgáltatás igénybevételének minősége 

 Egyéni előfizető   Kis és középvállalkozás  Üzleti előfizető* 

Az Eht. 157 § (2) bekezdésben foglalt adatállományon kívüli adatainak kezeléséhez: 

 Hozzájárulok  Nem járulok hozzá  

Illetve az adatállományban szereplő adatainak az Eht-ban rögzített céloktól eltérő 
felhasználásához: 

 Hozzájárulok  Nem járulok hozzá  

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 feltételeket 
az ÁSZF 7. pontja és az 1. sz Díjak melléklete részletesen tartalmazza, ezek megismertem 
és elfogadtam: 

            igen     nem 

 

*Üzleti előfizető esetén: külön megállapodásban rögzítik a felek a feltételeket. 

Egyéb rendelkezések 

 

Jelen szerződés elválaszthatatlan része az Általános Szerződési Feltételek, különösen a Díjak melléklet és az 
Előfizetői tájékoztató, melyet az előfizető megkapott, elolvasott, tudomásul vett, és azt magára és a vele egy 
háztartásban élőkre nézve is kötelezőnek elfogadta. 

Az Általános Szerződési Feltételek elérhetőek a Szolgáltató honlapján.  

Megjegyzés: A Felek megállapodnak abban, hogy az Előfizető által vállalt határozott idő (hűségidő) lejártát 
követően, ha az előfizető nem nyilatkozik írásban vagy szóban a hűségidő meghosszabbításáról, akkor a hűségidő 
nélküli, alap csomag árakat számlázza a Szolgáltató. Az Előfizetőnek joga van újabb hűségidőt vállalni és így 
továbbra is kedvezményeket igénybe venni. Az Előfizető nyilatkozik, hogy elfogadja azt a kikötést, hogy ha a vállalt 
hűségidő lejárta előtt mondja fel egyoldalúan a szerződést, akkor a Szolgáltatónak joga van az addig nyújtott 
kedvezményeket egy összegben leszámláznia. Üzleti előfizetők esetében az ÁSZF-ben szereplő „felmondási” 
kötbért is számlázhat a Szolgáltató. A Felek ezt megértették, és mint akaratukkal megegyezőt aláírásukkal 
megerősítik.  
 
Kelt:   

 

Előfizető  NETKONTAKT Kft. 


