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 1. oldal 

Szerződésszám:      Ügyfél azonosító:      (szolgáltató tölti ki) 

amely az alább megjelölt időpontban és helyen jött létre az Ephone Schweiz GmbH (székhelye: Hardstrasse 26., 8424 Embrach, 

Schweiz, központi ügyfélszolgálat, hibajelentő telefon: +36 1 550 7777, WEB: www.ephone.ch, központi e-mail: info@ephone.ch, 

hibabejelentő e-mail: support@ephone.ch, központi ügyfélszolgálat címe és nyitva tartása: 6724 Szeged, Pulz utca 12.,  munkanapokon 
900-1600) mint Szolgáltató, valamint 

Üzleti Előfizető adatai        Új szerződés   Adatváltozás 

Cégnév:         Adószám:  

Székhely: 

Telephely: 

Levelezési cím: 

Felszerelési hely címe (Előfizetői hozzáférési pont): 

Bankszámlaszám:       Bank neve: 

Cégjegyzékszám: 

E-mail cím: 

Telefonszám:  

Kapcsolattartó neve:       Telefonszám: 

Eltérő számlafizető adatai       

Név / Cégnév:         Adószám:  

Állandó Lakcím / Székhely: 

Számlaküldési cím:       (kizárólag papír alapú számla esetén kell kitölteni) 

Adószám: 

Számlaküldési e-mail cím: 

Telefonszám:  

Kapcsolattartó neve:       Telefonszám: 

mint Előfizető között a Szolgáltató által kibocsátott helyhez kötött, és helyhez nem kötött (nomadikus) telefonszolgáltatásra 

vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (elérhető: www.ephone.ch, a továbbiakban: ÁSZF) szerinti feltételekkel.  

Előfizetői szerződés hatályba lépése:   A szolgáltatás megkezdésének határideje: 

Szolgáltatás típus:   Előrefizetés  Havi számlázás  Díjcsomag megnevezése:  

Számlázási mód:   Elektronikus számlázás (kedvezményes)  Papír alapú számla postázva 

Díjfizetési mód:  Banki átutalás     Postai utalvány (sárga csekk) 

Hűségidő  Nincs  1 év 

 

Elektronikus ügyfélszolgálat belépési azonosító:   Jelszó: 

Biztonsági limit bruttó összege:    (A szerződésben szereplő összes telefonszám maximális havi számlájának összege) 

Biztonsági limit elérése. A megjelölt összeghatár elérésekor a    Tudomásul veszem 
Szolgáltató korlátozza a kimenő hívásokat mindaddig, amíg az  
Előfizető erről másképp nem rendelkezik.    Értesítési e-mail: 

Rendellenes fogyasztási szokások vagy túlzott fogyasztás  
esetén a Szolgáltató e-mailben értesíti az Előfizetőt:   Értesítési e-mail: 

 
Alulírott Előfizető jelen Szerződés aláírásával kijelentem, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat megismertem és azokat elfogadom. A 
mindenkor hatályos ÁSZF jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, jelen Szerződés azzal együtt érvényes. Az ÁSZF és je len 
Szerződés esetleges eltérése esetén a jelen Szerződésben foglaltak irányadók.       
A szolgáltatás minőségének célértékeit az ÁSZF 5. számú melléklet („Minőségi mutatók”), valamint az ÁSZF 4.1. pontja („Minőségi 
mutatók értelmezése”) tartalmazza. 
 
 
Dátum: ______________________, _________év_________hó_______nap 
 

 
 

Előfizető   Szolgáltató   Üzletkötő 

http://www.ephone.ch/
mailto:info@ephone.ch
mailto:support@ephone.ch
https://www.ephone.ch/


 

 

  2. oldal 
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Kérjük, NYOMTATOTT betűvel, olvashatóan töltse ki! 
 
Előfizető hívószáma és a hívószámokkal kapcsolatos rendelkezések 

Telefonszám: 06 -          -        Titkos  Tudakozó  Telefonkönyv 

Telefonszám: 06 -          -        Titkos  Tudakozó  Telefonkönyv 

Telefonszám: 06 -          -        Titkos  Tudakozó  Telefonkönyv 

Telefonszám: 06 -          -        Titkos  Tudakozó  Telefonkönyv 

Telefonszám: 06 -          -        Titkos  Tudakozó  Telefonkönyv 

Telefonszám: 06 -          -        Titkos  Tudakozó  Telefonkönyv 

Telefonszám: 06 -          -        Titkos  Tudakozó  Telefonkönyv 

Telefonszám: 06 -          -        Titkos  Tudakozó  Telefonkönyv 

Telefonszám: 06 -          -        Titkos  Tudakozó  Telefonkönyv 

Telefonszám: 06 -          -        Titkos  Tudakozó  Telefonkönyv 

Egyéb telefonszámokat mellékletben adok meg (kérjük, jelölje X jelöléssel, amennyiben a fentieken túl kíván megadni telefonszámokat)  
Igénybevett telefonszámok összesen:        db 

Amennyiben titkos megjelölést választ, a Tudakozó és Telefonkönyv opció nem választható! 
Rendelkezés a személyes adatok tárolásáról1 

Személyes adataim és azonosításra alkalmas okmányom másolatának jogszabály szerinti tárolásához hozzájárulok    

 
Rendelkezés az adatok törvényben meghatározott céloktól eltérő felhasználásról2 

Személyes adataim jogszabályoktól eltérő felhasználásához hozzájárulok        

Személyes adataim jogszabályoktól eltérő felhasználásához nem járulok hozzá       

 
Rendelkezés a hívott készüléken történő hívószámkijelzésről3 

Kérem, hogy telefonszámom alapbeállításként ne jelenjen meg a hívó fél készülékén (állandó tiltás - CLIR)    

Kérem, hogy telefonszámom alapbeállításként jelenjen meg a hívó fél készülékén       

 
Rendelkezés referenciaként való felhasználásról 

Hozzájárulok, hogy a fent megjelölt adataimat a Szolgáltató saját üzletszerzési (direkt marketing) céljából kezelje   

 
Rendelkezés földrajzi helyhez kötött telefonszám használatáról 

Vállalom, hogy telefonszámom a szerződésben megjelölt Előfizetői hozzáférési ponton üzemeltetem                                          

 
 
 
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben nem, vagy nem  egyértelműen nyilatkozom, úgy a Szolgáltató úgy jár el, mintha nem járultam volna hozzá 
adataim Tudakozó általi közléséhez, valamint a nyilvánosan terjesztett Telefonkönyvben történő közzétételéhez. 
 
 
Igénybe vett szolgáltatások4 

1.  Számhasználati díj Szolgáltatás havidíja:                           Ft  

2.   Szolgáltatás havidíja:                           Ft  

3.   Szolgáltatás havidíja:                           Ft  

 
Kedvezmények5 

1.   Kedvezmény mértéke:                           %  

 
Dátum: ______________________, _________év_________hó_______nap 
  
    

   Előfizető 

                                                        
1  Az adatok tárolása elengedhetetlen az előfizetői jogviszony létrejöttéhez. Amennyiben nem járul hozzá adatainak törvényben meghatározott tárolásához, az előfizetői 

szerződés nem jöhet létre 
2  Csak az egyiket kell megjelölni! 
3  A kettő közül csak az egyiket kell megjelölni! Amennyiben az Előfizető hívószámkijelzést engedélyezi, és az adatkezelés titkosítását kéri, a Szolgáltató nem vállal teljes 

körű felelősséget az Előfizető érintett személyes adatai védelméért. 
4  Jelölni kell, ha az Előfizető igénybe vesz szolgáltatásokat. 
5  A kedvezmény mértékét a Szolgáltató állapítja meg egyedileg. 


