ADATLAP ÁTRUHÁZÁSHOZ
Előfizető személyének módosítása közös megegyezéssel
Minden adat kitöltése kötelező! Ellenkező esetben az adatlap nem tekinthető érvényesnek!

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
On Line System Informatikai és Tanácsadó Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Rátót utca 18-20.
Adószám: 12517950-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-880493
Bankszámlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000074-92610001
Elérhetőségek: 06 (1) 999-09-00; ugyfelszolgalat@intellicom.hu; www.intellicom.hu
2. JELENLEGI ELŐFIZETŐ ADATAI (ÁTADÓ)
Ügyfélszám:
Cégnév:
Székhely:
Számlaküldési név:
Számlaküldési cím:
Telepítési cím 1:
Telepítési cím 2:
Bankszámlaszám:
Adószám:

Cégjegyzékszám:

Kapcsolattartó neve:

Telefonszáma:

E-mail címe:
3. ÚJ ELŐFIZETŐ ADATAI (ÁTVEVŐ)
Ügyfélszám: Szolgáltató tölti ki!
Cégnév:
Székhely:
Számlaküldési név:
Számlaküldési cím:
Telepítési cím 1:
Telepítési cím 2:
Bankszámlaszám:
Adószám:

Cégjegyzékszám:

Kapcsolattartó neve:

Telefonszáma:

E-mail címe:
4. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK (Kérjük a megfelelőt X-el jelölje!)
 INTERNET
 VOIP TELEFON
 CPS TELEFON
 INTELLIFAX
 DOMAIN
 ALKÖZPONT KARBANTARTÁS
 VIRTUÁLIS ALKÖZPONT KARBANTARTÁS
 EGYÉB: ___________________. ÚEL
ŐFIZ
ETŐ ADATAI

1

5. TÁJÉKOZTATÁS ÉS FELTÉTELEK
Az átírást a Szolgáltató abban az esetben végzi el, ha az alábbi feltételek maradéktalanul teljesülnek:
Az Átadó előfizetőnek nincs lejárt díjtartozása, illetve az Átadó előfizető vállalja, hogy az átírás teljesítéséig az átírással érintett
szolgáltatásra vonatkozó összes kiegyenlítetlen tartozását a Szolgáltató felé a számlán/ számlákon szereplő határidőben teljesíti.
A minkét fél (Átadó és Átvevő) által hiánytalanul kitöltött, cégszerűen aláírt adatlapot 3 eredeti példányban, valamint ezzel egy
időben az új Előfizető (Átvevő) aláírási címpéldányát megküldi Szolgáltató részére.
Az Átvevő Előfizető tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha az Átadó Előfizető bármely, általa igénybe vett szolgáltatásra
vonatkozó előfizetői szerződéseit illetően határozott tartamú szerződéssel is rendelkezett, úgy az adott szerződésekben vállalt
határozott időtartam folytatólagos.
Az adatmódosítás egyszeri díja 2.000 Ft+ Áfa intézményenként.
Szolgáltató az adatmódosítást a dokumentumok beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy számlák utólagos és visszamenőleges javítására nincs lehetőség, így kérjük, adatmódosítási igényét
időben jelezni szíveskedjen!
Jelen átruházást követően Szolgáltató megküldi (a már általa is aláírt) az Átvevő fél részére új egyedi Előfizetői szerződését 2 eredeti
példányban, melyet kézhezvételtől számított 8 napon belül új Előfizető, azaz Átvevő aláírást követően köteles Szolgáltató részére
visszajuttatni 1 eredeti példányban.
Felek megállapodnak, hogy az Előfizetői Szerződésben a jelenlegi Előfizetői adatok helyébe az új Előfizetői adatok, a jelenlegi
számlafizetői adatok helyébe az új számlafizetői adatok lépnek.
Előfizetői Szerződés módosításának hatályba lépése: ________év __________ hónap _______nap (SZOLGÁLTATÓ TÖLTI KI!)
Hatályos Általános Szerződési Feltételeink a www.intellicom.hu honlapon érhetők el.

6. ELŐFIZETŐI NYILATKOZAT
Alulírott Előfizető önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában:
Nyilatkozom, hogy az egyedi Előfizetői Szerződésben foglaltakat – különösen az abban foglalt hivatkozásokat – megismertem és
tudomásul vettem. Az Előfizetői szerződés az egyedi előfizetői szerződésből és az ÁSZF-ből áll. A szolgáltatással kapcsolatos
kérdésekben elsősorban az egyedi előfizetői rendelkezések, másodsorban az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az
irányadóak.
Az Előfizetői Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
Alulírott Előfizető a fentiekben foglaltakat elolvastam, megértettem és elfogadom.

Kelt: _________________, _____. év _______________ hó _____ nap

…………………………..
ÁTADÓ aláírása
P.H.

Kelt: _________________, _____. év _______________ hó _____ nap

…………………………..
ÁTVEVŐ aláírása
P.H.

Kelt: _________________, _____. év _______________ hó _____ nap

…………………………..
Szolgáltató aláírása
P.H.

