NYILATKOZAT

Szerződés szám

NÉV
CÍM
AKCIÓS INTERNET CSOMAGOK

Átviteli sebessége
Mbit/s

Szerz. idő

Garantált
sebesség Mbit/s

Bruttó ár
Ft/hó

MINI FORCE 3X

12,00 / 1,50

1 ÉV

6,00 / 0,75

2546

ALFA FORCE 3X

18,00 / 2,00

1 ÉV

9,00 / 1,00

3206

NET 30

30,00 / 5,00

1 ÉV

20,00 / 2,00

3540

NET 50

50,00 / 8,00

1 ÉV

35,00 / 3,00

4999

Csomag neve

WIFI OPCIÓ

wifi kábelmodem

300 Ft/hó

Amennyiben internet szolgáltatásunkat önállóan (kábeltévé nélkül) rendeli meg, úgy az előfizetési díjon túl az ÁSZFben foglalt, a termékhez kapcsolódó kábel modem bérleti díj (1500 Ft) is számlázásra kerül.

MODEM BÉRLET

kábel tv nélkül

NYILATKOZAT (A REKLÁMFELTÉTELEK TUDOMÁSULVÉTELÉRŐL)

1500 Ft/hó

Kelt:

Alulírott kijelentem, hogy részt kívánok venni a HIR-SAT 2000 Kft akciójában, annak az alábbiakban részletezett
feltételeit elfogadom és magamra nézve kötelezőnek ismerem el, illetve vállalom, hogy szerződéskötéskor választott
díjfizetési időszak gyakoriságát a választott hűségidőszak lejárta előtt nem változtatom meg.
Kijelentem, hogy az akció keretében megkötött szerződés dátumától számított legalább
1 évig
a HIR-SAT 2000 Kft. hálózatra kapcsolásra kötött szerződésemet folyamatosan fenntartom és elfogadom az ajánlatát,
mely szerint:
(1) Az előfizetési díjból MINI FORCE 3X esetén havi 2090 Ft, ALFA FORCE 3X esetén havi 2360 Ft, NET 30 esetén havi
4513 Ft, NET 50 esetén havi 4283 Ft kedvezményben részesülök.
(2) 15.000Ft belépési díjkedvezményben részesülök.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben előfizetésemet
1 évig
bármely okból felmondom, szüneteltetem, díjfizetési kötelezettségemet nem vagy késedelmesen teljesítem, illetve
előfizetésemet szerződésszegés miatt a szolgáltató felmondja, úgy minden esetben a HIR-SAT 2000 Kft mindenkor
hatályos Általános Szerződési Feltételei rendelkezései az irányadóak, és elfogadom, hogy így, többek között a
használatomban lévő egységet köteles vagyok rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a HIR-SAT 2000 Kft
ügyfélszolgálatára a szolgáltatás megszűnésekor visszaszolgáltatni, vagy megtéríteni. Ez mellett az akció keretében
kapott belépési díjkedvezményt 15.000Ft-ot, valamint az igénybevett időszakra vonatkozó havi előfizetési
díjkedvezményt egy összegben megfizetem.
Aláírás :

