NYILATKOZAT
A REKLÁMFELTÉTELEK TUDOMÁSULVÉTELÉRŐL
Alulírott (nyomtatott betűkkel):

_______________________________________Kelt:_____________________

Alulírott kijelentem, hogy részt kívánok venni a HIR-SAT 2000 Kft akciójában, annak az alábbiakban részletezett feltételeit elfogadom és
magamra nézve kötelezőnek ismerem el, illetve vállalom, hogy szerződéskötéskor választott díjfizetési időszak gyakoriságát a választott
hűségidőszak lejárta előtt nem változtatom meg.
Aláírás:
Kijelentem, hogy az akció keretében megkötött szerződés dátumától számított legalább 1 évig a digitális csomag vételére kötött
szerződésemet folyamatosan fenntartom és elfogadom a HIR-SAT 2000 Kft ajánlatát, mely szerint:
(1) mentesülök az első eszköz bérleti, és a kihelyezett hírközlési berendezés óvadék díjának megfizetése alól
(2) az előfizetési díjból DIGI HD esetén 3600 Ft, HBO PAK esetén havi 508 Ft, HBO MAX PAK esetén havi 1016 Ft kedvezményben
részesülök.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben előfizetésemet 1 éven belül bármely okból felmondom, szüneteltetem, díjfizetési kötelezettségemet
nem vagy késedelmesen teljesítem, illetve előfizetésemet szerződésszegés miatt a szolgáltató felmondja, úgy minden esetben a HIR-SAT
2000 Kft mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei rendelkezései az irányadóak, és elfogadom, hogy így, többek között a
használatomban lévő egységet köteles vagyok rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a HIR-SAT 2000 Kft ügyfélszolgálatára
visszaszolgáltatni a szolgáltatás megszűnésekor. Ez mellett az akció keretében igénybe vett időszakra vonatkozó havi eszközbérleti
díjkedvezményt, valamint az igénybevett időszakra vonatkozó havi előfizetési díjkedvezményt egy összegben megfizetem.
A Aláírás:
A felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a jelen szerződés keretében rendelkezésre bocsátott eszközök használata által a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. XXXI. Törvény és a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. Törvény
rendelkezései maradéktalanul betartásra kerüljenek, különös tekintettel arra, hogy a gyermekek biztonságát, korához és szükségleteihez
igazodó gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését biztosítani kell.
Aláírás:
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