
Egyedi szolgáltatási szerződés
 ADSL szolgáltatás

amely létrejött egyrészről

Cégnév vagy név:

Székhely vagy lakcím:

E-mail cím:

Telefon:

Cég esetén:

Cégjegyzék száma:

Adószáma:

Képviseli:

Magánszemély esetén:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Személyazonosító okmány száma:  

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a

Cégnév: BC.HU Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzék száma: 01-09-982675
Adószáma: 23882991-2-42
Székhelye: 1155 Budapest, Wysocki u. 3.
Postacíme: 1155 Budapest, Wysocki u. 3.
Telefonszám: +36-20-220-4000
Képviseli: Fenyvessy Béla, ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen a Felek vagy Szerződő Felek) között. 

 1 A szerződés tárgya 
Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  Megrendelő  részére  a  Vállalkozó  a  jelen  szerződés  további
pontjaiban meghatározott ADSL szolgáltatást nyújtja az ott meghatározott díjak ellenében, vagy ennek
hiányában a Vállalkozó aktuális árlistája szerint.

 2 Általános feltételek
A szolgáltatások általános leírását, feltételeit, a Megrendelő és a Vállalkozó jogait és kötelezettségeit a
Vállalkozó  weboldalán található  ÁSZF  tartalmazza.  Megrendelő  jelen  szerződés aláírásával  igazolja,
hogy az abban foglaltakat megismerte, megértette, elfogadja. A mindenkori aktuális verzió megtekinthető
a http://bc.hu/aszf címen.

 3 A szolgáltatás ideje
A szolgáltatás nyújtásának kezdő dátuma: 

A szerződés futamideje:

Hűségidőszak:
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 4 Szolgáltatások

Létesítési cím:

Telefonszám:  

MT azonosító:  

Kapcsolattartó név:

Kapcsolattartó tel.:

ADSL csomag:

Fix IP cím:

Egyéb adatok:

Felhasználói név:

Jelszó:

Fix IP:

 5 Díjak
A szolgáltatások listaárai a http://bc.hu weboldalon megtalálhatóak.

A szolgáltatás egyszeri díja (pl. létesítési díj, stb.):       

A szolgáltatás naptári hónaponkénti díja:      

Fizetési ütemezés: 

Fizetési ütemezés szerinti fizetendő rendszeres díj:        

A fenti összegek nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. A szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges adatokat e-
mailben juttatja el a Vállalkozó a Megrendelő fent megadott e-mail címre. 

Jelen szerződés és esetleges mellékletének aláírásával a Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés feltételeit
megismerte,  a  http://bc.hu/aszf címen  elérhető  általános  szerződési  feltételeket  elolvasta,  az  abban
foglaltakat tudomásul vette és elfogadta.
Vállalkozó jelen dokumentum befogadásával igazolja, hogy a megrendelt szolgáltatásokat a szerződésben
és az ÁSZF-ben szereplő feltételekkel nyújtja.

Kelt: 

BC.HU Kft.

Megrendelő Vállalkozó
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