Vác Városi Kábeltelevízió Kft.
TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS

Alulírott (hozzájáruló, tulajdonos)
Név: ___________________________________________________________________________________
Születési név: __________________________________________________________________________
Szem.ig.szám: __________________________________________________________________________
Születési hely, idő: ______________________________________________________________________
Anyja születési neve: ___________________________________________________________________
Állandó lakcím: ______________________________________________________________________
Levelezési cím: ______________________________________________________________________
Telefonszám:
______________________________________________________________________
mint a, 2600 Vác, ______________________________________________________________________
ingatlan tulajdonosa hozzájárulok, hogy (hozzájárulás jogosultja, bérlő)
Név: ___________________________________________________________________________________
Születési név: ___________________________________________________________________________
Szem.ig.szám: ___________________________________________________________________________
Születési hely, idő: _______________________________________________________________________
Anyja születési neve: ____________________________________________________________________
Állandó lakcím: ________________________________________________________________________
Levelezési cím: ________________________________________________________________________
Telefonszám:
________________________________________________________________________
hogy a/az
___ KÁBELTELEVÍZIÓ ___ INTERNET ___ TELEFON
szolgáltatásra vonatkozóan szerződést kössön a Vác Városi Kábeltelevízió Kft-vel (2600 Vác. Zrínyi u. 9.
Adószám: 10242041-2-13), mint szolgáltatóval.
Jelen dokumentum alapján az ingatlan tulajdonosa az ingatlan bérlője -mint szerződő fél-, részére
hozzájárulását adja szolgáltatások megrendelésére, hűségnyilatkozat vállalására, valamint előfizetői végpont
kiépítésére vonatkozóan. Az előfizetői végpont kiépítését Szolgáltató az ASZF 2.4. pontjában részletezettek
szerint végzi. Az előfizetői végpont kiépítésének műszaki tartalmáról, így különösen a bekötőkábel
nyomvonaláról, szerelvények elhelyezéséről, az ingatlan tulajdonosa tájékoztatást kapott. * (*ld. a következő
oldalon!) Az előfizetői hozzáférési pontot magában foglaló ingatlan tulajdonosaként visszavonhatatlanul és
ellenérték nélkül hozzájárul ahhoz, hogy az előfizetői szerződés szerint az ingatlanon a Szolgáltató az előfizetői
hozzáférési pontot kiépítse, a hírközlési hálózatot az ingatlanon elhelyezze és ott fenntartsa, valamint azt
átvezesse további előfizetők számára történő szolgáltatásnyújtás érdekében.
Az ingatlan tulajdonosa az előfizetői végpont kiépítésénél:
____: Jelen kíván lenni

____: Nem kíván jelen lenni

Kelt: Vác, 2021.____________________
____________________________
Hozzájáruló, tulajdonos

_______________________________
Hozzájárulás jogosultja, bérlő

Tanúk:

Név: ___________________________________
Szem. ig. szám: __________________________

Név: _____________________________________
Szem. ig. szám: ____________________________

Lakcím: ________________________________

Lakcím:___________________________________

Aláírás:_________________________________

Aláírás:___________________________________
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Vác Városi Kábeltelevízió Kft.
TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS

Az előfizetői végpont kiépítésének módja (ASZF szerint):
2.4.11. A kivitelezés során az Előfizető kivitelezésre vonatkozó indokolt kéréseit előzetes egyeztetés mellett a
Szolgáltató figyelembe veszi és teljesíti, amennyiben az a hozzáférési pont létesítése és a szolgáltatás későbbi
karbantarthatósága szempontjából megfelelő és megvalósítható, továbbá ha ennek esetleges többletköltségeit
az Előfizető viseli.
2.4.12. A kivitelezés időtartama alatt a munkaterület megközelíthetőségének, valamint a 230 V-os hálózati
csatlakozás biztosítása az Előfizető feladata. Az Előfizetőt együttműködési kötelezettség terheli a kivitelezés
során szükséges környező ingatlanokba való bejutással kapcsolatban.
A kivitelezés időpontjáról a Szolgáltató az Előfizetőt értesíti. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató által
megadott kivitelezési időpontot nem fogadja el, az Előfizetőnek és a Szolgáltatónak is megfelelő új időpontot
kell egyeztetni a Szolgáltató munkaidején belüli időpontra. Háromszori eredménytelen időpont-egyeztetés
után, vagy ha az Előfizető a kivitelezést a Szolgáltató munkaidején kívüli időpontra igényli, a Szolgáltató jogosult
az előfizetői szerződéstől elállni. Az Előfizető hibájából történő és Szolgáltató általi elállás esetén a felek
kötelesek egymással elszámolni, a Szolgáltató köteles az adott szerződés alapján befizetett díjakat – az elállási
díjjal csökkentett összegben – legfeljebb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni az Előfizető számára, az
Előfizető pedig egyidejűleg köteles a Szolgáltató által részére átadott eszközöket a Szolgáltatónak átadni.
2.4.13. A kivitelezés során bekövetkező, a munkavégzéssel együtt járó, elkerülhetetlen károkon túlmenő és
bizonyíthatóan általa okozott kárért a Szolgáltató felelős.
ASZF 4. sz melléklet (díjmeghatározások): A belépési díj egy darab hozzáférési pont kiépítését tartalmazza oly
módon, hogy a kábelek az Előfizető által biztosított befogadó létesítményben (védőcső, kábelcsatorna) kerülnek
elhelyezésre, vagy ennek hiányában a falon kívül, a hozzáférési pont helyeként szolgáló ingatlanon belül
vezetékcsatorna nélkül, lépcsőházban és az ingatlant magában foglaló épület külső falán van vezetve.
Eltérő mennyiségi vagy minőségi igénynek minősülnek különösen az alábbiak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Az Előfizető föld alatti létesítést igényel annak ellenére, hogy az előfizetői leágazástól (TAP) léges
leágazással való bekötés is megvalósítható.
Az Előfizető hozzáférési pontja a leágazási ponttól több, mint 30 méter távolságra van.
Az Előfizető több hozzáférési pont kiépítését kéri.
Az Előfizető erősítő felszerelését kéri.
Az Előfizető a Szolgáltatónál az érintett területre vonatkozóan alkalmazott technológiáktól eltérő
megoldást igényel.
Az Előfizető az ingatlanon a kábelvezetést nem az optimális, legrövidebb úton kéri.
Az Előfizető esztétikai elvárások miatt többlet kiépítési igénnyel él.

Az előfizetői végpont kiépítésével kapcsolatosan további tájékoztatást az Ügyfélszolgálatunk műszaki
munkatársai nyújtanak a 27/317-473-as telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy az előzetes műszaki
tájékoztatás elfogadása esetén, a kiépítést követően reklamációt csak az ASZF 2.4.13 pont szerinti esetekben
fogadunk el.
Vác Városi Kábeltelevízió Kft.

2600 Vác, Zrínyi u. 9.
Tel: 27/317-473 Fax: 27/317-941
e-mail: info@digitalvac.hu Web: www.digitalvac.hu

