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  1/1. oldal 

 

KÉRELEM SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE 

 

S Z E R Z Ő D Ő  F É L  A D A T A I  
(kitöltése a megszüntetni kívánt szolgáltatási szerződésnek megfelelően szükséges) 

Szerződő fél neve*/cégszerű elnevezése**: …………………………………………………. 

Ügyfélszám: …………………………………………………. 

Személyi igazolvány száma*/adószáma**: …………………………………………………. 

Egyéb azonosító száma* (útlevél vagy jogosítvány vagy cégbejegyzés, a megfelelőt kérjük aláhúzni): ………………………… 

Szerződő fél címe*,**:  …………………………………………………. 

Képviselő neve**:…………………...………….……………… személyi igazolvány száma**…………………. 

Képviselő születési helye és ideje**: ………………………………. (város)  19  . ……………………  . 

Telepítés pontos címe:  

* Csak  természetes személy előfizető esetében kell kitölteni       ** Csak üzleti előfizető esetén kell kitölteni 

A  S Z O L G Á L T A T Á S  A D A T A I  

Szolgáltatáscsomag megnevezése: 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Megjegyzés: 

…………………………………………………. 

A hűségidőszak lejáratának dátuma: 

………………………………………………….. 

 (bizonyos csomagmódosítások esetében az eredeti időszak 

kitolódhat vagy újraindulhat, ezt figyelembe kell venni) 

A hűségnyilatkozat lejárt:   IGEN    NEM 

(a megfelelőt bekarikázni) 

Viszonteladó Partner:  ................................................................................................................................................................  

 

Mint a fent nevezett szolgáltatás előfizetője/képviselője kérem, hogy az igénybevett szolgáltatást és szerződését a  …….. év 

…………. hónap ……. nappal megszüntetni szíveskedjenek. A szerződéskötéskor vállalt kötelezettségeimmel tisztában vagyok, a 

felmondásommal járó esetleges díjkülönbözeteket és kedvezmény-visszatérítéseket megfizetem. Ennek elmulasztásából eredő 

tartozásom esetére hozzájárulok ahhoz, hogy egy esetleges behajtási eljárás során ezen nyilatkozatom tartozás-elismerésnek 

minősüljön. Elfogadom, hogy a felmondásom csak a már rendezett számlák, és/vagy a most megállapított díjak befizetésével kerül 

érvényre. Ellenkező esetben a felmondás érvénytelen. Az elfogadott felmondási kérelmeket a Szolgáltató minden esetben 

visszaigazolja írásban. 

 

Hűségnyilatkozat felbontásából eredő fizetési kötelezettségem a lekérdezés napján (bruttó): 

(az üres sorokat 0-val kell kitölteni, amely esetben nincs díjtartozás) 

 

Az általam fizetett kedvezményes belépési díj és teljes árú díj közötti különbözet:   ......................................  0 Ft. 

 

Az általam fizetett kedvezményes havidíj és teljes árú díj közötti különbözet visszamenőleg:  ...................................................... 0 Ft. 

 

Egyéb díjvisszatérítés (meg kell nevezni): ...........................................................   ........................................ 0 Ft. 

 

 Összesen: ........................................ 0 Ft. 

Telefon szolgáltatási csomagok esetében a forgalmi díjak, tárgyhónapot követően kerülnek kiszámlázásra, 

amelyet szintén meg kell fizetni a fenti összegen felül. 

 
Mellékletek: …… darab csekk vagy csekk másolat (vagy bankbizonylat) 

 

Kelt.:  ........................................................  

 

Ügyfél aláírása: Szolgáltató* aláírása: 

 ………………………………..  ……………………………….. 

   PH 
* Szolgáltató helyett a partner aláírása is szerepelhet, amennyiben az ügyintézés partnernél történik 


