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Előfizető neve, titulusa: Ügyfélszám:

Lakóhely, tartózkodási hely vagy székhely:

Számlázási és levelezési cím:

Bankszámlaszám:

Születési név: Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

Azonosító okmány típus, szám: Személyi igazolvány szám: / Útlevél szám:

Lakcímkártya szám:

Kapcsolattartó személy adatai

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

1. Egyéni előfizető személyes adatai

2. Szolgáltató adatai 

Szolgáltató neve: „TARR” Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 18. 

Postacíme: 7101 Szekszárd, Pf.: 316.

Cégjegyzék száma: 17-09-000720 

Központi ügyfélszolgálat telefonszáma és elektronikus elérhetősége: 1223,  ugyfelkapu.tarr.hu. 

Fax szám: +36 74 413-636 • E-mail cím: info@tarr.hu

Hibabejelentő valamennyi elérhetősége: 1223, a TARR Kft. ügyfélszolgálata, ugyfelkapu.tarr.hu, Külföldről: +36 74 416-000

Internetes honlap elérhetősége: www.tarr.hu

ÁSzF elérhetősége: tarr.hu/aszf oldalon, valamint valamennyi Ügyfélszolgálati Ponton, melyek listája a tarr.hu/ugyfelszolgalat oldalon található. 

Felhívjuk figyelmét, hogy szolgáltatásonként külön-külön előfizetői szerződés jön létre a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) szerint akkor is,  
ha az egyedi szerződés(ek) egy nyomtatvány felhasználásával kerülnek megkötésre!

Kapcsolattartó neve, titulusa:

Értesítési cím:

Értesítési telefonszám(ok): +36 +36

E-mail cím(ek):

Díjfizetés módja (ÁSzF szerint) 
A szolgáltatások előfizetési díjfizetésének gyakorisága havonta történik. A számlakibocsátás határideje, a tárgyhót megelőző hó 22. napja és a tárgyhó 5. napja között esedékes.

Az előfizetési díj fizetésének módja:   postai csekk   csoportos beszedési megbízás           egyéb

A szolgáltatási helyhez legközelebbi Ügyfélszolgálati Pont címe és nyitva tartása:

Összesített az ügyfél által még meg nem fizetett maximális forgalmi díj* 
*A helyhez kötött és/vagy mobil telefon díjcsomag szerződéskötése esetén kitöltendő.

Maximális forgalmi díj, (hot-limit) bruttó:

Az előfizetői hozzáférési pont helye, helyhez kötött szolgáltatás előfizetése esetén

Hozzáférési pont helye:

Ingatlanhasználat jogcíme:   tulajdonos       bérlő

Óvadék 
Biztosíték (kaució) egyszeri összege: 

ÜZLETKÖTŐ CÉG:

TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
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3. A szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatások 
Felek megállapodnak, hogy a jogszabályban, valamint az ÁSzF-ben rögzített 15 napos határidőtől eltérően, szolgáltatás megkezdésének határideje, a szolgáltatás 
kiépítése és megkezdése a szerződéskötéstől számított 90. napig megtörténik.

3.1 Kombi szolgáltatás

Szolgáltatáscsomag megnevezése:

(1) Akciós időszak: Kedvezményes előfizetési díj/hó Kedvezmény nélküli előfizetési díj/hó Kedvezmény mértéke díj/hó

__________  Ft +ÁFA (5%/27%) = ___________  Ft __________  Ft +ÁFA (5%/27%) = ___________  Ft __________  Ft +ÁFA (5%/27%) = __________  Ft

__________  Ft +ÁFA (5%/27%) = ___________  Ft __________  Ft +ÁFA (5%/27%) = ___________  Ft __________  Ft +ÁFA (5%/27%) = __________  Ft

(2) Akciós időszak: Kedvezményes előfizetési díj/hó Kedvezmény nélküli előfizetési díj/hó Kedvezmény mértéke díj/hó

__________  Ft +ÁFA (5%/27%) = ___________  Ft __________  Ft +ÁFA (5%/27%) = ___________  Ft __________  Ft +ÁFA (5%/27%) = __________  Ft

__________  Ft +ÁFA (5%/27%) = ___________  Ft __________  Ft +ÁFA (5%/27%) = ___________  Ft __________  Ft +ÁFA (5%/27%) = __________  Ft

Egyszeri (egyéb) 
díjak:

Kedvezményes díj Kedvezmény nélküli díj Kedvezmény mértéke

__________  Ft +ÁFA (5%/27%) = ____________  Ft __________  Ft +ÁFA (5%/27%) = ____________  Ft __________  Ft +ÁFA (5%/27%) = __________  Ft

További 
kedvezmények:

Kedvezmény megnevezése Kedvezmény összege

__________                     Ft +ÁFA (5%/27%) = _____                       _____  Ft

Kábeltelevízió díjcsomag/szolgáltatás megnevezése:

Az előfizetői szerződés időtartama kábeltelevízióra  
vonatkozóan:  

  Határozatlan

  Határozott Időtartama: életbe lépés dátuma + 365 nap

(1) Akciós időszak: Kedvezményes előfizetési díj/hó Kedvezmény nélküli előfizetési díj/hó Kedvezmény mértéke díj/hó

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

(2) Akciós időszak: Kedvezményes előfizetési díj/hó Kedvezmény nélküli előfizetési díj/hó Kedvezmény mértéke díj/hó

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

Belépési díj: Kedvezményes díj Kedvezmény nélküli díj Kedvezmény mértéke

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft 10.000 Ft +ÁFA (27%) =           12.700 Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

További 
kedvezmények:

Kedvezmény megnevezése Kedvezmény összege

_____           _                          Ft +ÁFA (27%) = _____                       _____  Ft

3.2 Kábeltelevízió
SZOLGÁLTATÁS / Igényelt kábeltelevízió (Vezetékes műsor jelelosztás SZJ 64.20.30.0) szolgáltatási csomag.

(1) Digitális kábeltelevízió díjcsomag/szolgáltatás megnevezése:

Az előfizetői szerződés időtartama kábeltelevízióra  
vonatkozóan:

  Határozatlan

  Határozott Időtartama: életbe lépés dátuma + 365 nap

(1) Akciós időszak: Kedvezményes előfizetési díj/hó Kedvezmény nélküli előfizetési díj/hó Kedvezmény mértéke díj/hó

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

(2) Akciós időszak: Kedvezményes előfizetési díj/hó Kedvezmény nélküli előfizetési díj/hó Kedvezmény mértéke díj/hó

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

Digitális kábeltelevízió díjcsomag/szolgáltatás
SZOLGÁLTATÁS / Igényelt kábeltelevízió (Vezetékes műsor jelelosztás SZJ 64.20.30.0) szolgáltatási csomag.
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A digitális szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges 
további eszköz:

  CA-modul db
  Szolgáltató tulajdona

A digitális szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges kártya a Szolgáltató tulajdona.

  Előfizető tulajdona

  Set-top boksz db
  Szolgáltató tulajdona

  Előfizető tulajdona

(2) Digitális kábeltelevízió díjcsomag/szolgáltatás megnevezése:

Az előfizetői szerződés időtartama kábeltelevízióra  
vonatkozóan:  

  Határozatlan

  Határozott Időtartama: életbe lépés dátuma + 365 nap

(1) Akciós időszak: Kedvezményes előfizetési díj/hó Kedvezmény nélküli előfizetési díj/hó Kedvezmény mértéke díj/hó

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

(2) Akciós időszak: Kedvezményes előfizetési díj/hó Kedvezmény nélküli előfizetési díj/hó Kedvezmény mértéke díj/hó

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

Belépési díj: Kedvezményes díj Kedvezmény nélküli díj Kedvezmény mértéke

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft 10.000 Ft +ÁFA (27%) =           12.700 Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

EGYÉB DÍJAK KÁBELTELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁS(OK)RA VONATKOZÓAN:

Havi (egyéb) díjak: Kedvezményes díj Kedvezmény nélküli díj Kedvezmény mértéke

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

Kedvezményes előfizetési díj/hó Kedvezmény nélküli előfizetési díj/hó Kedvezmény mértéke díj/hó

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

Egyszeri (egyéb) 
díjak:

Kedvezményes díj Kedvezmény nélküli díj Kedvezmény mértéke

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

További 
kedvezmények:

Kedvezmény megnevezése Kedvezmény összege

________  __                            Ft +ÁFA (27%) = _____                       _____  Ft

Vezetékes internet díjcsomag/szolgáltatás megnevezése:

Az előfizetői szerződés időtartama helyhez kötött  
internetre vonatkozóan:  

  Határozatlan

  Határozott Időtartama: életbe lépés dátuma + 365 nap

(1) Akciós időszak: Kedvezményes előfizetési díj/hó Kedvezmény nélküli előfizetési díj/hó Kedvezmény mértéke díj/hó

____________  Ft +ÁFA (5%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (5%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (5%) = ________ ____  Ft

(2) Akciós időszak: Kedvezményes előfizetési díj/hó Kedvezmény nélküli előfizetési díj/hó Kedvezmény mértéke díj/hó

____________  Ft +ÁFA (5%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (5%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (5%) = __________ __  Ft

Belépési díj: Kedvezményes díj Kedvezmény nélküli díj Kedvezmény mértéke

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft 10.000 Ft +ÁFA (27%) =           12.700 Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

Egyszeri (egyéb) 
díjak:

Kedvezményes díj Kedvezmény nélküli díj Kedvezmény mértéke

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

További 
kedvezmények:

Kedvezmény megnevezése Kedvezmény összege

__________                        Ft +ÁFA (5%/27%) = _____                       _____  Ft

3.3 Helyhez kötött internet
SZOLGÁLTATÁS / Igényelt helyhez kötött Internet (64.20.18 Internet hozzáférés ellátás) szolgáltatási csomag. 
Az internet szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kihelyezett hírközlési eszköz (modem és adapter) a Szolgáltató tulajdona.

Egyéb igények

IP cím:   fix   dinamikus FTP webtárhely azonosító: http://www.tolna.net/~felhasznalonev

e-mail cím(ek):
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Helyhez kötött telefon díjcsomag/szolgáltatás megnevezése:

Az előfizetői szerződés időtartama helyhez kötött telefon 
szolgáltatásra vonatkozóan:

  Határozatlan

  Határozott Időtartama: életbe lépés dátuma + 365 nap

(1) Akciós időszak: Kedvezményes előfizetési díj/hó Kedvezmény nélküli előfizetési díj/hó Kedvezmény mértéke díj/hó

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

(2) Akciós időszak: Kedvezményes előfizetési díj/hó Kedvezmény nélküli előfizetési díj/hó Kedvezmény mértéke díj/hó

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

Belépési díj: Kedvezményes díj Kedvezmény nélküli díj Kedvezmény mértéke

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft 10.000 Ft +ÁFA (27%) =           12.700 Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

Egyszeri (egyéb) 
díjak:

Kedvezményes díj Kedvezmény nélküli díj Kedvezmény mértéke

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

Hívószám: +36   Számhordozás   TARR Kft. által kiadott új szám

Egyszeri (egyéb) 
díjak:

Kedvezményes díj Kedvezmény nélküli díj Kedvezmény mértéke

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ___________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

További 
kedvezmények:

Kedvezmény megnevezése Kedvezmény összege

__________                              Ft +ÁFA (27%) = _____                       _____  Ft

3.4 Helyhez kötött telefon
A SZOLGÁLTATÁS / Igényelt helyhez kötött telefonszolgáltatás (64.20.11.0 Nyilvános helyi távbeszélő szolgáltatás, 64.20.12.1 Nyilvános belföldi 
távolsági távbeszélő szolgáltatás. 15.4.1.1 Nyilvános nemzetközi távolsági távbeszélő szolgáltatás).

3.5 Mobil rádiótelefon szolgáltatás
A SZOLGÁLTATÁS / igényelt mobil rádiótelefon szolgáltatás (64.20.13. Mobiltelefon szolgáltatás, mely tartalmazhat 64.20.18 Internet hozzáférés ellátást)

Az Előfizetői (SIM) kártya mindenkor a Szolgáltató tulajdonát képezi, azt követően is, hogy azt a Szolgáltató az Előfizetőnek használatra átadta. (ÁSZF 3.5.1)

A mobil rádiótelefon díjcsomag/szolgáltatás megnevezése:

Az előfizetői hozzáférési pont helye: Nem helyhez kötött szolgáltatás.

Az előfizetői szerződés időtartama nem helyhez kötött 
telefon szolgáltatásra vonatkozóan:

  Határozatlan

  Határozott Időtartama: életbe lépés dátuma + 365 nap

(1) Akciós időszak: Kedvezményes előfizetési díj/hó Kedvezmény nélküli előfizetési díj/hó Kedvezmény mértéke díj/hó

Mobiltelefon  
hang szolgáltatás:

____Ft +ÁFA (27%) = Ft ____Ft +ÁFA (27%) = Ft ____Ft +ÁFA (27%) = Ft

Mobilinternet 
szolgáltatás:

____Ft +ÁFA (5%) = Ft ____Ft +ÁFA (5%) = Ft ____Ft +ÁFA (5%) = Ft

 □ Hozzájárulok, hogy adataim a tudakozóban és telefonkönyvben történő közzétételéhez (normál telefonszám).
 □ Nem járulok hozzá adataimnak a telefonkönyvben való közzétételéhez, de kérem, hogy adataimról a tudakozó adjon tájékoztatást (rejtett telefonszám).
 □ Nem járulok hozzá adataimnak a telefonkönyvben való közzétételéhez, és nem járulok hozzá, hogy adataimról a tudakozó tájékoztatást adjon (titkos telefonszám).

ELŐFIZETŐ ADATAI A TELEFONKÖNYVBEN

Név/Cégszerű elnevezés:

Foglalkozás/Szakmai címszó: E-mail cím:

 □ Összesített, az adott hívószámhoz tartozó még meg nem fizetett forgalmi díj mértéke, (maximum bruttó) 
amelyet a Szolgáltató határozott meg: 

Ft

 □ Összesített, az adott hívószámhoz tartozó még meg nem fizetett forgalmi díj összege, (bruttó) amelyet az 
Előfizető kérésére állítottunk be:

Ft

 □ Összesített, az adott hívószámhoz tartozó még meg nem fizetett forgalmi díj mértéke (maximum bruttó) a 
jelen szerződés megkötésével egyidejűleg adott biztosíték mellett a felek közös akarattal határoztak meg:

Ft

Tételes számlamellékletet:  □ nem igényel  □ igényel  □ számrejtéssel  □ számrejtés nélkül 
(teljes számmal)

Telefonkönyvi adatok
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(2) Akciós időszak: Kedvezményes előfizetési díj/hó Kedvezmény nélküli előfizetési díj/hó Kedvezmény mértéke díj/hó

Mobiltelefon  
hang szolgáltatás:

____Ft +ÁFA (27%) = Ft ____Ft +ÁFA (27%) = Ft ____Ft +ÁFA (27%) = Ft

Mobilinternet 
szolgáltatás:

____Ft +ÁFA (5%) = Ft ____Ft +ÁFA (5%) = Ft ____Ft +ÁFA (5%) = Ft

Belépési díj: Kedvezményes díj Kedvezmény nélküli díj Kedvezmény mértéke

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft 10.000 Ft +ÁFA (27%) =           12.700 Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

Egyszeri (egyéb) 
díjak:

Kedvezményes díj Kedvezmény nélküli díj Kedvezmény mértéke

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

Hívószám: +36   Számhordozás   TARR Kft. által kiadott új szám

Egyszeri (egyéb) 
díjak:

Kedvezményes díj Kedvezmény nélküli díj Kedvezmény mértéke

____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft ____________  Ft +ÁFA (27%) = ____________  Ft

További 
kedvezmények:

Kedvezmény megnevezése Kedvezmény összege

__________                              Ft +ÁFA (27%) = _____                       _____  Ft

Mobil internet-hozzáférés, mobil rádiótelefon szolgáltatásra kötött Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 14 napon belül az 
Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha az Előfizetői Szerződés további teljesítéséhez fűződő érdeke azon okból szűnt meg, hogy az Előfizetői Szerződésben megjelölt 
igénybevételi helyen (cím, annak hiányában helyrajzi szám) a Szolgáltatás minősége nem felel meg az Előfizetői Szerződésben foglaltaknak, vagy a Szolgáltatás nem vehető igénybe. 
Felmondás esetén az Előfizetőnek a szerződéskötéstől a felmondásig eltelt időre járó arányos havidíjat, valamint forgalomarányos díjat tartalmazó szolgáltatás esetében az Előfizető által 
ténylegesen felhasznált forgalom díját, vagy a Szolgáltatással igénybe vett eseti díjas egyéb szolgáltatások ellenértékét szükséges megfizetnie. A Szolgáltató a készülék vagy szolgáltatás 
jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést jogosult felszámítani előfizetésenként.

4. Az Előfizető egyértelmű (igen/nem) nyilatkozatai megadásának, módosításának, visszavonásának 
módjai, esetei és határideje
A forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásához hozzájárul.  □ igen  □ nem

Az Előfizető előválasztással közvetítő szolgáltatót választ.  □ igen  □ nem

Az Előfizető egyéni előfizető.  □ igen  □ nem

Személyes adataimnak az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése, valamint közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználásához hozzájárulok.  □ igen  □ nem

Személyes adataimnak a Szolgáltató marketing céljaira (tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény – a továbbiakban: Grt. – 6. §-ának hatálya alá nem tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve egyéb, 
a Grt. szerinti reklámnak nem minősülő tájékoztatás (sorsolás, tájékoztatók, kereskedelmi ajánlatok küldése, stb.) történő felhasználásához hozzájárulok.

 □ igen  □ nem

Személyes adataimnak harmadik fél marketing céljaira (tájékoztatók, kereskedelmi ajánlatok küldése, közvetlen üzletszerzés stb.) történő kiadásához hozzájárulok.  □ igen  □ nem

Kis- és középvállalkozási minőségre vonatkozó nyilatkozatok

Kijelentem, hogy kis- és középvállalkozásnak minősülök.  □ igen  □ nem

Kijelentem, hogy kis- és középvállalkozásnak minősülök, azonban az egyéni előfizetőkre irányadó szabályok alkalmazását igénylem, egyben kijelentem, 
hogy nem minősülök üzleti előfizetőnek, és gazdasági tevékenységi körön kívül veszem igénybe az előfizetői szolgáltatást.

 □ igen  □ nem

Az Előfizető az Eszr. 8. § (2) bekezdés szerinti, és a fenti pontban szabályozott felmondási jogra vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette.  □ igen  □ nem

 □ Hozzájárulok, hogy adataim a tudakozóban és telefonkönyvben történő közzétételéhez (normál telefonszám).
 □ Nem járulok hozzá adataimnak a telefonkönyvben való közzétételéhez, de kérem, hogy adataimról a tudakozó adjon tájékoztatást (rejtett telefonszám).
 □ Nem járulok hozzá adataimnak a telefonkönyvben való közzétételéhez, és nem járulok hozzá, hogy adataimról a tudakozó tájékoztatást adjon (titkos telefonszám).

ELŐFIZETŐ ADATAI A TELEFONKÖNYVBEN

Név/Cégszerű elnevezés:

Foglalkozás/Szakmai címszó: E-mail cím:

 □ Összesített, az adott hívószámhoz tartozó még meg nem fizetett forgalmi díj mértéke, (maximum bruttó) 
amelyet a Szolgáltató határozott meg: 

Ft

 □ Összesített, az adott hívószámhoz tartozó még meg nem fizetett forgalmi díj összege, (bruttó) amelyet az 
Előfizető kérésére állítottunk be:

Ft

 □ Összesített, az adott hívószámhoz tartozó még meg nem fizetett forgalmi díj mértéke (maximum bruttó) a 
jelen szerződés megkötésével egyidejűleg adott biztosíték mellett a felek közös akarattal határoztak meg:

Ft

Tételes számlamellékletet:  □ nem igényel  □ igényel  □ számrejtéssel  □ számrejtés nélkül 
(teljes számmal)

Telefonkönyvi adatok
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Az előfizető egyéb nyilatkozatai
Kijelentem, hogy az előfizetői szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató tájékoztatást adott a határozatlan és a határozott idejű előfizetői szerződés 
megkötésének lehetőségéről, és bemutatta azok részletes feltételeit.

 □ igen  □ nem

Elismerem, hogy a határozott idejű előfizetői szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató igazolható módon tájékoztatott a határozott idejű előfizetői 
szerződés teljes időtartama alatt minimálisan terhelő valamennyi költség összegéről szolgáltatásonként, vagy szolgáltatás elemenként külön-külön, 
valamint összesítve.

 □ igen  □ nem

Felek megállapodnak, hogy a határozott időtartamú előfizetői szerződés megszűnését követően új, határozatlan időtartamú előfizetői szerződés jön létre 
közöttük a megszűnés időpontjában érvényes programcsomagra vonatkozóan, a Szolgáltatónak a jelen szerződés megszűnését követő napon hatályos 
ÁSzF-je szerinti díjak alapján. (A díjszabás, a rendszeres és nem rendszeres díjakat, költségtérítéseket az ÁSzF 4. számú melléklete tartalmazza.)

 □ igen  □ nem

A jelen egyedi előfizetői szerződés tartalmát megismertem, a benne foglaltakat elfogadom és magamra valamint az érdekkörömbe tartozó személyekre 
(a velem egy háztartásban lakókra/ingatlanhasználókra) nézve kötelezően tudomásul veszem.

 □ igen  □ nem

Kijelentem, hogy a kapcsolattartásra megjelölt e-mail címre érkező elektronikus értesítést (elektronikus dokumentumban vagy az elektronikus levélben 
foglalt értesítés) elfogadom és vállalom a kézbesítési igazolás megküldését. 

 □ igen  □ nem

Hozzájárulok, hogy a kapcsolattartásra megjelölt e-mail címre küldje meg a Szolgáltató elektronikus dokumentumban vagy elektronikus levélben foglalt 
foglaltan a szerződés felmondását és vállalom a kézbesítési igazolás megküldését. 

 □ igen  □ nem

Kijelentem, hogy a kapcsolattartásra megjelölt mobil telefonszámra érkező elektronikus értesítést (elektronikus dokumentumban, SMS-ben, MMS-ben) 
elfogadom és vállalom a kézbesítési igazolás megküldését. 

 □ igen  □ nem

Hozzájárulok, hogy a Szolgáltató a számlát postai út helyett elektronikus levélben vagy elektronikus számla bemutatási rendszer útján küldje meg részemre, 
a kapcsolattartásra megjelölt e-mail címre.

 □ igen  □ nem

Az ÁSzF rendelkezésre bocsátását szerződéskötéskor kérem:  □ tartós adathordozón  □ e-mailben  □ nyomtatott formában  □ igen  □ nem

Az előfizető nyilatkozatai, melyek a szerződés aláírásával elfogadásra kerülnek:
Tudomásul veszem, hogy az Eht. 157. § (2) bekezdés szerinti adatállományon kívüli és az Egyedi előfizetői szerződés szerinti adataimat a Szolgáltató kezeli, valamint az általa kezelt 
adataimat nemfizetés esetén behajtás céljából megbízottjának átadhatja, és személyes adataim kezelése során a hatályos törvények és rendeletek, valamint az érvényes Általános 
Szerződési Feltételek mellékleteként kiadott Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata szerint jár el. 

Az előfizetői szerződés megkötésekor kifejezett és egyértelmű tájékoztatást kaptam az Eht. 159. § szerintiekről, különösen az adatkezelésekről, adatátadásokról, a hírközlés szolgálta-
tók által hozható döntésekről és a jogorvoslati lehetőségekről. Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt egyértelmű és részletes tájékoztatást kapott az adatai kezelésével,  
az adatkezelés céljával, jogalapjával, és időtartamával kapcsolatban. 

Elismerem, hogy a Szolgáltató képviselője számomra az előfizetői minőségemre vonatkozó nyilatkozatom megtétele előtt megfelelő és elégséges tájékoztatást adott a nyilatkozatból 
következő előfizetői minőségből eredő előnyökre és hátrányokra vonatkozóan. 

Tudomásul veszem, hogy az előfizetési szerződésem elválaszthatatlan részét képező mindenkori érvényes Általános Szerződési Feltételek és annak mellékletei (különösen a Szolgáltató 
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata) megtekinthetők az Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában annak nyitva tartási idejében, továbbá a Szolgáltató internetes honlapján. Elismerem, 
hogy az ÁSzF tartalmát a jelen szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató honlapján, valamint ügyfélszolgálatán lehetőségem volt megismerni. 

Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás egyes feltételeit (különösen a díjat és a szolgáltatott programcsomagok összetételét) a Szolgáltató az érvényes Általános Szerződési Feltételekben 
szabályozott módon előzetes értesítés mellett, egyoldalúan is módosíthatja. Beleegyezem abba, hogy ha a Szolgáltatónak az egyoldalú szerződésmódosításról szóló tájékoztatóban 
megadott határidőn belül nem nyilatkozom, az a módosított feltételek elfogadásának minősüljön abban az esetben, ha a Szolgáltató számlalevélben vagy a szolgáltatás jellegéhez 
igazodó módon közvetlen értesítésemmel vagy elektronikus levélben a kapcsolattartásra megjelölt e-mail címre tett eleget értesítési kötelezettségének. 

Elismerem a Szolgáltató előfizetői szerződés megkötését megelőző azon tájékoztatásának megtörténtét, hogy az előfizetői szerződés fennállása alatt, vagy annak megszűnését követően 
az Eht. 143. § (2) bekezdése szerinti elévülési időn belül, az Előfizető évente egyszer ingyenesen kérheti az előfizetői szerződés általa megjelölt időpontjában hatályos tartalmáról szóló, 
legalább az Eszr. 11 § (1) bekezdés szerinti elemeket tartalmazó dokumentum átadását.

Kijelentem, hogy a jelen szerződésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyben tudomásul veszem azt, hogy amennyiben a rendelkezésre álló adatok, információk alapján 
valószínűsíthető, hogy a szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybevétele céljából a Szolgáltatót lényeges − így különösen a személyes adatok − vonatkozásában megtévesztet-
tem, a Szolgáltató jogosult a körülmény szolgáltatást korlátozni, vagy az előfizetői szerződést felmondással megszüntetni, amelynek tartamára jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni. 

Kijelentem, hogy a határozott időtartamra szóló előfizetői szerződést a kedvezmények figyelembe vétele mellett kötöttem meg. Tudomásul vettem, hogy a határozott időtartamra kötött 
egyedi előfizetői szerződés esetén a határozott időtartam lejáratának napja a szolgáltatás megkezdését követő 365 nap vagy 730.

5. Utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák az előfizetői szerződés módosításának eseteit, feltételeit, az egyoldalú 
módosítás esetén az előfizetőt megillető jogokat.

ÁSzF 12. 1.,12.2. pont: Az előfizetői szerződés módosításának esetei. 

Az előfizetői szerződés módosításának feltételei. 

Az egyoldalú módosítás esetén az Előfizetőt megillető jogokat. 

6. Utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák az előfizetői szerződés megszűnésének eseteit, feltételeit és jogkövetkezményeit.

ÁSzF 12.3., 12.4. és 12.5 pont: Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei. 

Az előfizetői szerződés megszűnésének feltételei. 

Az előfizetői szerződés megszűnésének jogkövetkezményeit.

7. Utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák azt, hogy jogvita esetén milyen típusú eljárások állnak az Előfizető 
rendelkezésére, valamint ezen eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatás.

ÁSzF 6.6. pont: Jogvita esetén az Előfizető rendelkezésére álló eljárások típusait, ezen eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatás.

ÁSzF 2. számú melléklet: Az eljáró szervek elérhetőségeinek felsorolása.

8. Utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a Szolgáltató szerződésszegés jogkövetkezményeit, így különösen  
a szolgáltatás minőségére, korlátozására, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés 
rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét.

ÁSzF 6.2. pont: A hibabejelentések megtételének lehetséges módjait. 

A számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjait. 

A hibabejelentések elintézési rendjét. 

A számlapanaszok elintézési rendjét. 

ÁSzF 5. pont: A karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat.

10. Utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének 
lehetséges módjait, valamit a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat. 

ÁSzF 5. pont: A karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat.

ÁSzF 6. pont: A hibabejelentések megtételének lehetséges módjait. 

A számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjait. 

A hibabejelentések elintézési rendjét. 

A számlapanaszok elintézési rendjét.  

9. Utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit

ÁSzF 5. pont: Az előfizetői szerződés szünetelésének feltételeit.
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Alulírott Előfizető, aláírásommal az ÁSzF tartalmát számomra kötelezően elfogadom:

Kelt.:

Üzletkötő neve és aláírása Szolgáltató

Előfizető aláírása

11. Az Előfizető és a Szolgáltató megállapodása egyéb feltételekben 
(Egyéb megállapodások)

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) elérhetősége: tarr.hu/aszf oldalon, valamint valamennyi Ügyfélszolgálati Ponton, melyek listája 
a tarr.hu/ugyfelszolgalat oldalon található. A Szolgáltató az ÁSzF-et tartós adathordozón vagy elektronikus levélben térítésmentesen, 
illetve az Előfizető kérésére nyomtatott formában bocsátja rendelkezésre. Az ÁSzF egyes fejezetei külön-külön nem elérhetők.

A kapcsolódó egyéb díjak a szolgáltatás jellemző feltételétől eltérő használati mód díjai (így különösen: a határozott idejű szerződés 
lejáratát követő használat) az ÁSzF-ben találhatóak, azzal, hogy e díjak az egyedi előfizetői szerződés részét képezik anélkül, hogy azok  
az egyedi előfizetői szerződésben tételesen fel lennének sorolva.

Az Előfizetőnek nyújtott előfizetői szolgáltatásra vagy szolgáltatásokra vonatkozó alapvető díjszabás (díjcsomag). 

(A szolgáltatásokhoz kapcsolódó valamennyi egyéb díjat, díjszabást, a rendszeres és nem rendszeres díjakat, költségtérítéseket az ÁSzF 4. 
számú melléklete tartalmazza).

A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy a jelen szerződésben igénybe vett szolgáltatás nem minősül egyetemes szolgáltatásnak.

A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy a Szerződés fennállása alatt, vagy annak megszűnését követően 1 éven belül Előfizető évente 
egyszer ingyenesen kérheti az előfizetői szerződés általa megjelölt időpontjában hatályos tartalmáról szóló dokumentum átadását.  
A kérelmet a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül teljesíti. Az Előfizető nyilatkozik, hogy elektronikus levélben kéri 
a dokumentum megküldést. 

Jelen Szerződés aláírásával Előfizető igazolja jelen tájékoztatás tudomásulvételét.

Az előfizetői szerződés hatálybalépése a jogszabályban és az ÁSzF-ben meghatározott időpontban történik.


