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MEGÁLLAPODÁS AZ KÁBELMODEM ÁTADÁSÁRÓL – ÁTVÉTELÉRŐL ÉS HASZNÁLATÁRÓL
Mely létrejött egyrészről a COMCAST Kft. (1203 Budapest, Rákóczi u. 24.), továbbiakban , mint Szolgáltató, másrészről

Név:
Cím:
Továbbiakban Előfizető, együttesen Felek, között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel.
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Felek kijelentik, hogy a Szolgáltató tulajdonát képező kábelmodemet, sértetlen működőképes állapotban a Szolgáltató
az Előfizető részére átadta.

2

A csomag tartalma: _________ db _______________________________________________________________________________________
típusú kábelmodem a hozzátartozó AC adapterrel, USB és Ethernet kábel.
a kábelmodem gyári száma:____________________________________________________________________________________________

a kábelmodem MAC címe:______________________________________________________________________________________________
1 db kábelmodem értéke: 12.000 Ft. Az ár az ÁFA-t tartalmazza.
3 Szolgáltató kijelenti, Előfizető tudomásul veszi, hogy a megállapodás tárgyát képező kábelmodem per-, teher-, és
igénymentes, jelen megállapodás szerinti használatba adására teljes körű jogosultsággal rendelkezik.
4 Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy az átvett kábelmodemet teljes anyagi felelősség vállalásával gondosan
megőrzi és rendeltetésszerűen használja, nem alakítja át, nem idegeníti el, más üzleti célra nem használja. Az Előfizetői
Szerződés tartama alatt az kábelmodem megrongálódik, elvész vagy – a nem rendeltetésszerű használatból eredően más módon használhatatlanná válik, az Előfizető köteles a kábelmodem értékét a Szolgáltató részére megfizetni.
5 Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy az átvett kábelmodemet a Felek között létrejött Egyedi Előfizetői Szerződés
megszűnése esetén a Szolgáltatónak sérülésmentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadja:
5.1 Előfizető
felmondása
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megszűnését
követő
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napon belül
5.2 Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi felmondása esetén a felmondásban megjelölt időpontig
5.3 az Előfizetői Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a Felek által meghatározott időpontig.
5.4 Amennyiben Előfizető ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles – a 2 pontban meghatározott –
kábelmodem díját megfizetni. Abban az esetben is köteles ezen díjat megfizetni, amennyiben a visszaszolgáltatott
kábelmodem nem alkalmas rendeltetésszerű használatra.
6 Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szerződéstől 3 napon belül eláll, úgy a Szolgáltató tulajdonát
képező kábelmodemet dobozával és tartozékaival együtt visszaszolgáltatja. Az átvett kábelmodem meghibásodása
esetén vásárlástól számított 3 munkanapon belül személyesen az ügyfélszolgálati irodákban értesíti Szolgáltatót.
Előfizető a vásárlástól számított 3 napon belül kábelmodem és annak dobozával, tartozékaival érvényesíthet
csereigényt, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
7 Előfizető tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a kábelmodem elvesztése, ellopása, nem
rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodása, vagy károsodása esetén az Előfizető köteles a Szolgáltatót
haladéktalanul – személyesen az ügyfélszolgálati irodában, telefonon, írásban, akár e-mailben – értesíteni, továbbá
Előfizetőt teljes körű anyagi felelősség terheli, melynek mértéke 2 pontban meghatározott értékekkel. Az Előfizető
elismeri, hogy Szolgáltató jogosult ezen költségekről felé számlát kibocsátani, melyet Előfizető a számla
kézhezvételekor tartozik megfizetni.
8 Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy az kábelmodem ellopása esetén a rendőrségi feljelentés másolatát
Szolgáltató értesítésétől számított 5 napon belül Szolgáltatóhoz köteles eljuttatni. A bejelentést követően
kezdeményezett Szolgáltatások igénybevételi díjáért az Előfizető nem tartozik felelősséggel, ez azonban nem érinti
bejelentést megelőzően kezdeményezett szolgáltatások igénybevételi díjára vonatkozó fizetési kötelezettségét.
9 Előfizető hozzájárul és elfogadja, hogy az kábelmodem vissza nem szolgáltatása, vagy a 2. pontban meghatározott
kártérítés meg nem fizetése esetén az esetleges behajtási eljárás során ezen megállapodás tartozás elismerésnek
minősül, amely polgári peres eljárásban felhasználható.
10 Jelen megállapodás a Felek között létrejött Egyedi Előfizetői Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, annak
érvényességi idejéig van hatályban.

Kelt, ____________________________________, _____________év _________ hó ______nap

________________________________
Szolgáltató

________________________________
Előfizető

