EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS (2015.06.15-től)
Mely létrejött:

Vertigo Web Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6760 Kistelek, Akácfa u. 6.
mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató)

ügyfélszolgálat: support@vertigoweb.hu +36 40 109922, 6760 Kistelek, Kossuth u. 6-8
adószám: 13974268-2-06, cégjegyzékszám: 13-09-108864
bankszámlaszám: KH Bank Zrt. 10402173-50526574-53851000

Előfizető adatai
Neve:………………………………….......…............................................................… Adószám: .....……………............................ Személyi ig. száma: …….….......…….…......
Leánykori neve:…………………………………………................................................ Telefonszám, amely nap közben is hívható:.................................................….….……….
Anyja neve:…………………………...................................………………………...… Születési helye és ideje: ..………..............................……….……….…………….……......
Címe: .....................................................................................................................................................................................................................…...........................................
Tartózkodási / Telepítési / Számlázási cím , ha nem egyezik a lakóhellyel: …..………………............................................…….........................................................................
a kívánt rész aláhúzandó

Bankszámla száma: ....................................…………………………........................................... Számlavezető hitelintézet neve:……..……………………...…..……………….
mint előfizető (a továbbiakban Előfizető)
Nem természetes személy esetén adószám és bankszámlaszám megadása kötelező, aláírási címpéldány és cégkivonat csatolandó!

Képviselő adatai
Neve:………………………………….......…....................................... Születési neve: ……………...……………............................ Személyi ig. száma: …….….......…….…......
Leánykori neve:…………………………………………................................................ Telefonszám, amely nap közben is hívható:.................................................….….……….
Anyja neve:…………………………...................................………………………...… Születési helye és ideje: ..………..............................……….……….…………….……......
Címe: .....................................................................................................................................................................................................................…...........................................
Tartózkodási helye, ha nem egyezik a lakóhellyel: …..……………………………………..……............................................……......................................................................…
Ha a természetes személy bármilyen okból korlátozottan cselekvőképes, akkor a törvényes képviselő, nem természetes személy esetén az aláírásra/cégjegyzésre jogosult adatai.

Az alábbi feltételekkel:

Előfizetői szerződésre vonatkozó adatok
Igényelt szolgáltatáscsomag és díjszabása
a.) Eszközbérleti havidíj
a szerződés hűségszerződés időtartama alatt:

A megrendelő által igényelt e-mail címek (1 db kötelező)

Ft/hó

Havidíj összesen (a+b)

Ft/hó

c.) Telepítési díj

@vertigoweb.hu

Ft/hó

b.) Internet előfizetés havidíj

jelszó

@vertigoweb.hu
MAC

Átadott berendezés

Gyáriszáma

Tulajdonjoga (E/B)

6 000 Ft

d.) Átlagos berendezés ára

Ft

e.) Telepítési díjkülönbözet

Ft

Átlagostól eltérő berendezés, eszköz, munka

Telepítéskor fizetendő (c+d+e)

Ft

Díjfizetés módja:
K: készpénz átutalási megbízás (csekk)
B: banki átutalás

A szerződés időtartama:

A garancia nem terjed ki mechanika behatás, illetve villámcsapás által okozott károkra. A garanciális időben történt, nem garanciális javítások költségeit a
szállító a vevőre hárítja. A garanciális hiba javításával egyidejűleg történt, nem garanciális jellegű javításra, bevizsgálásra illetve karbantartásra, a Szerviz és
karbantartási díjak érvényesek. A termék(ek)en elhelyezett zárócimke sérülése a garancia azonnali megszűnését vonja maga után. A vevő által okozott
szerelési, telepítési problémák miatt fellépő hardverhibák nem garanciális jellegűek. Vírusok, kémprogramok, a felhasználó által telepített, illetve hibásan
működő szoftverek által okozott károkért felelősséget nem vállalunk. A kábelek, csatlakozók sérülése, elhasználódása nem tartozik a garancia hatálya alá.

Díjcsomag megnevezése

Letöltési sebesség

H: határozatlan idejű
1: 1 év határozott idejű, 1 év hűségnyilatkozattal
2: 2 év határozott idejű, 2 év hűségnyilatkozattal

Végponti berendezések tulajdonjoga:

Feltöltési sebesség

Mbit/s

Átadáskor mért érték

Mbit/s

Egyéb plusz szolgáltatások:

E: előfizetői tulajdonú (megvásárolt)
B: szolgáltató tulajdonában álló bérelt berendezés

Nyilatkozat
Tulajdonosi hozzájárulásról: Alulírott ...............................................…………..………….....… Személyigazolvány szám: .………………….....………., a fent megjelölt című / helyrajzi számú ingatlan
tulajdonosa / nyilatkozattételre jogosult képviselője KIJELENTEM, hogy a fent megjelölt című / helyrajzi számú ingatlanomon a Vertigo Web Kft. Képviseletében megjelenő kivitelezővel a távközlésfejlesztés munka nyomvonalát egyeztetem, valamint az egyeztetett nyomvonalon és módon történő kivitelezéshez hozzájárulást megadom, illetve az adott fórumon a szükséges engedélyeket
beszerzem.
Kivitelezés módjai lehetnek:
- antennatartó és antenna elhelyezése a tetőn, a tulajdonossal egyeztetett módon
- antennakábelek számára kábelnyomvonal kialakítása az antennáktól, a végpontig
- az épületen belül felszálló nyomvonal kialakítása
- az épület üzemeltetője a belső hálózati hozzáférést biztosítja
- beállás optikai illetve egyéb kommunikációs kábellel közterületről
.................................................................
- optikai illetve egyéb kábelnyomvonal kialakítása ingatlanon belül a beállástól a végpontig
Amennyiben az internet előfizetés nem az ingatlan-tulajdonos nevére szól, a külön dokumentumként mellékelt “Tulajdonosi Hozzájárulás” c. dokumentumot kell kitölteni.

Tulajdonos

Záradék

Az u.n “KISKÖZPONTOKRA” csatlakozó Előfizetőink esetén a jelen szerződésben foglalt sebességértékek érhetőek el, az automatikus vagy csomagfüggő sebességemelés, rendszer-bővítés nem automatikus, kérje eseti ajánlatunkat.

Cím, előfizető, vagy egyéb szerződésmódosítás, nem a szerződéskötés időpontjától aktivált előfizetés, hűségidőszak meghosszabbítás, új hűségidőszak esetén kitöltendő!

Előfizetői Szerződés áll jelen, a Felek által aláírt Egyedi Előfizetői Szerződésből (továbbiakban: Szerződés) és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből (továbbiakban: ÁSZF). Az ÁSZF a
Szolgáltató által előre meghatározott feltételrendszer, amely tartalmazza a jelen Egyedi Szerződésben nem részletezett, de annak tartalmát képező előfizetői jogviszony tartalmi elemeit. Az ÁSZF
mindenkor hatályos példánya és az annak melléklete, a Díjszabás a Szolgáltató Ügyfélszolgálati pontjain és Internetes honlapján (www.vertigoweb.hu) tekinthető meg.
A hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai az ASZF 6.1.1 pontja szerint:
telefonos ügyfélszolgálaton +36(40)109922, e-mailben: support@vertigoweb.hu, levélben: 6760 Kistelek, Akácfa u. 6.
A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi felsorolt mellékletek, és az Előfizetői Szerződés hátoldalán található szerződési feltételek. Kivételt képez ez alól jelen Előfizetői Szerződésben
hivatkozott, és vele egy időben megkötött Eszközbérleti Szerződés, amelyre az abban foglalt és elfogadott feltételek érvényesek. Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá két azonos példányban.
Csatolt mellékletek: Tulajdonosi hozzájárulás ….………………………………………………………..……………………...………………………………………...

Kelt: ……………………………………………………..

........................................................................
Előfizető

Aktiválva: ……………………………………………..

........................................................................
Szolgáltató képviseletében

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS (2015.06.15-től)
A szerződésben feltüntetett árak a szerződés kötésekor hatályos Általános Forgalmi Adót tartalmazzák. A szerződésben szereplő bruttó árak alapján számított nettó árakat garantáljuk.
Kijelentem, hogy a jelen előfizetői szerződéssel kapcsolatban az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Abban az esetben, amennyiben az általam megadott adatokban változás
következik be, arról a Szolgáltatót 15 napon belül írásban tájékoztatom. Kijelentem továbbá, hogy a Vertigo Web Kft.-vel szemben a jelen előfizetői szerződés megkötésének időpontjában lejárt,
kiegyenlítetlen tartozásom nem áll fenn. Tudomásul veszem, hogyha a fentebbi kötelezettségemet megszegem, illetve az adatváltozás tényéről a Szolgáltatót nem tájékoztatom, vagy lejárt,
kiegyenlítetlen tartozásom fenn áll és ezen tényről, vagy tények valamelyikéről a Szolgáltató tudomást szerez, úgy azt a Szolgáltató bontó feltételnek tekinti és ennek megfelelően a szerződés hatálya
megszűnik.
a) Szolgáltató felszereli, telepíti az Előfizetői szerződésben megjelölt ingatlan megállapodott pontjára [ Átadott berendezések ] táblázatban szereplő hálózati berendezéseket (továbbiakban:
berendezés).
b) Előfizető köteles megakadályozni, hogy Szolgálató által telepített, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges berendezése(ke)n a Szolgáltatás igénybevétele alatt, vagy Szolgáltató
tulajdonában álló berendezés esetén a berendezés visszavételezéséig, elszállításáig, Szolgáltató által megbízott szakembereken kívül más személy javítási, karbantartási munkát vagy egyéb,
nem a rendeltetésszerű használat körébe tartozó beavatkozást végezzen. Az illetéktelen személyek beavatkozásának következtében szükségessé váló javítások, kiszállás költségeit Előfizető
köteles megtéríteni.
c) Szolgáltató Előfizető szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizheti a használatot, követelheti a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat megszüntetését. Abban az esetben, ha az ilyen
használat tovább folyik, vagy ha a berendezést fenyegető veszély súlyossága miatt az abbahagyás követelése sem vezetne célra, Szolgáltató az Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal
felmondhatja, és kártérítést követelhet.
d) Szolgáltató nem felel semmilyen körülmények között a készülékek nem rendeltetésszerű használatából, meghibásodásából eredő kárért. Ezen körülmények alapján a kapcsolt, illetve járulékos
szolgáltatásokban való kimaradásért, minőségi problémákért Szolgáltató felelősségre nem vonható, kártérítésre nem kötelezhető.
e) Előfizető tudomásul veszi, hogy a – neki felróható – káresemény bekövetkezte esetén előfizetési díj fizetési kötelezettsége alól nem mentesül.
f)
Szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetén azonnal esedékessé válik Előfizető valamennyi fennálló tartozása.
g) Szerződés időbeni hatálya: Az egyedi Előfizetői szerződés választhatóan, 1 azaz egy évre, 2 azaz kettő évre, vagy határozatlan időtartamra jön létre, és Magyarország teljes területén hatályos
mindaddig, amíg a Szolgáltató érvényes szolgáltatási engedéllyel rendelkezik. A határozott időtartamú előfizetői szerződés a meghatározott idő elteltével megszűnik.
h) Hűségnyilatkozattal kötött szerződés esetén: A kedvezményes díjakkal és feltételekkel megkötött, határozott vagy határozatlan idejű, hűségnyilatkozattal kötött szerződés Előfizető részéről,
annak lejárta előtt történő felmondása, az i) pontban foglalt “Hűségnyilatkozat és határozott idejű előfizetői szerződés lejárata előtti díjcsomagváltás c.” - részletezett feltételekkel való
díjcsomagváltás kivételével, Előfizető köteles az igénybe vett időszakra kapott havi díjkedvezmények összegét (azonos díjcsomag határozatlan idejű szerződéses áraihoz viszonyítva), az
igénybe vett időszakra esetlegesen kapott ingyenes eszközbérlet összegét (azonos díjcsomag határozatlan idejű szerződéses konstrukciójában szereplő bérleti díjhoz viszonyítva), továbbá az
esetlegesen megvásárolt mikrohullámú berendezés kedvezményes vételárának különbözetét (azonos díjcsomag határozatlan idejű szerződéses konstrukciójában szereplő vételárhoz
viszonyítva) Szolgáltató felé nyolc napon belül, egy összegben megfizetni.
i)
Hűségnyilatkozat és határozott idejű előfizetői szerződés lejárata előtti díjcsomag váltás: A kedvezményes díjakkal és feltételekkel megkötött, határozott vagy határozatlan idejű,
hűségnyilatkozattal kötött szerződés az Előfizető részéről, annak lejárta előtt történő módosítása, csak a jelenleg érvényes szerződésben foglalt havidíj mértékét meghaladó új havidíj választása
esetén köthető. Ezen feltételekkel történő díjcsomagváltás esetén új Előfizetői Szerződés kötése szükséges az új szerződés megkötéséig érvényes szerződésben megjelölt eredeti
elkötelezettségnél nem kisebb (1 vagy 2 év) megjelölt hűségidőszak teljes hosszával újra kötendő. A hűségidőszak lejárta előtti szerződésmódosítás tényét, és a hűségidőszak számítási
módját (új hűségidőszak / folytatólagos), a szerződés záradékolásánál fel kell tüntetni.
j)
Szolgáltató a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződésszegés következményeinek elhárításához vagy kárügyintézéshez harmadik személy közreműködőt vehet igénybe. A harmadik személy
közreműködő igénybevételéhez Előfizető kifejezett hozzájárulását adja.
k) Nem minősül jogról való lemondásnak, amennyiben Szolgáltató a szerződésből eredő jogait késedelmesen gyakorolja. Szolgáltató, Előfizető nem szerződésszerű teljesítése esetén Előfizetővel
szembeni igényei követelhetőségének biztosítására külön jogfenntartó nyilatkozatot nem köteles tenni.
l)
Szüneteltetésre vonatkozó rendelkezések: az Előfizető kérésére történő szüneteltetés minden hónap 1-től lehetséges. A szüneteltetés időtartama alatt az előfizetőnek díjfizetési
kötelezettsége nincs. A szüneteltetés a jogviszony folytonosságát nem érinti. A hűségszerződés időtartama a szüneteltetett időszakkal meghosszabbodik. 1 év időtartam alatt maximálisan 3
hónapig szüneteltethető a szolgáltatás. Jelen szerződés - bérleti szerződés része nem szüneteltethető.
m) Végberendezésre vonatkozó rendelkezések: a Szolgáltató tulajdonában lévő (bérelt) berendezés garanciális ideje a mindenkori Előfizetői Szerződés időtartama. A megvásárolt eszköz
garanciális ideje (függetlenül az Előfizetői szerződésben foglalt Hűségidőszak hosszától) átlagosan 1 év (a számlán feltüntetve). A Szolgáltató a garanciális időszakon belül köteles az eszköz
javítására, illetve cseréjére. A garanciális időszakon túli javítás, eszközcsere díjköteles.
n) Belépési díj mértékére vonatkozó rendelkezések: Az Előfizetői Szerződés megkötésekor Belépési díjat nem számítunk fel.
o) Szerződő felek rögzítik, hogy Előfizető nem fizet kauciót vagy óvadékot Szolgáltató részére.
p) Internetkapcsolat létesítési költsége a választott konstrukció alapján bekérendő [ c) Telepítési díj ], [ d) Átlagos berendezés ára ] és [ e) Telepítési díjkülönbözet ] a kapcsolat adott
állapotban történő kiépítésének egyszeri költsége, jelen költség visszatérítésére, illetve jóváírására, a végpont átadását követő Előfizetői Szerződés aláírása után, nem áll módunkban. Kivétel
[ d) Átlagos berendezés ára ] az alábbiakban részletezett 5 napos visszavételi garancia igénybevétele, és annak feltételeinek teljesülése esetén.
q) 5 napos visszavételi garancia: Új végpont létesítése esetén, az előfizetés létesítésétől / aktiválásától (mely időpont korábban megtörtént) számított 5 napon belül az előfizetés
Ügyfélszolgálatunkon, a teljes felszerelt berendezés sérülésmentes (működőképes) állapotában és eredeti csomagolásában történő visszaadásával – mondható fel kötbér fizetése nélkül. Az 5
napos visszavételi garancia 2010. augusztus 1-től visszavonásig érvényes. A vásárláskor megfizetett az átlagostól nem eltérő teljesítményű és hatótávolságú berendezés vételára [ d) Átlagos
berendezés ára ] amennyiben az a telepítéskor megfizetésre került, téríthető vissza. A szerződés megszűnésével illetve az 5 napos visszavételi garancia érvényesítésekor, az egyszeri [ c)
Telepítési díj ] és [ e) Telepítési díjkülönbözet ], illetve külön díjazás fejében végzett egyéb hálózatépítés, eszközeladás, a felszereléssel kapcsolatos, vagy ettől függetlenül elvégzett munka
díjazása, eladott berendezések vételára nem téríthető vissza.
r)
Eszközbérleti konstrukció keretében vagy Szolgáltatói tulajdonban lévő berendezések kihelyezésének feltételrendszerét Szolgáltató, belső szabályzatában rögzíti. Nem megfelelés esetén
Szolgáltató megtagadhatja az eszközök kihelyezését. Ebben az esetben az eszközök megvásárlásával van mód a szolgáltatás igénybevételére.
s) Amennyiben a szerződés megkötését követően bármilyen vonatkozásban vita merülne fel, úgy Szerződő felek elsődlegesen személyes tárgyalás keretében kísérlik meg annak rendezését.
Szerződő felek az esetleges bírósági peres és nem peres eljárás(ok)nál hatáskörtől függően kikötik a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
t)
Jelen Előfizetői Szerződés aláírásával az Előfizető igazolja, hogy a Szolgáltató képviseletében eljáró szakember, az átviteli paramétereket ellenőrizte, megfelelőnek találta, illetve eltérés esetén
azt az “Átadáskor mért érték” pontban rögzítette, és Szolgáltató által telepített berendezés használatát bemutatta. A vonal megfelelő illetve rögzített és Előfizető által elfogadott műszaki
paraméterekkel, és kivitelben került átadásra. Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Ez alól kivételt képeznek a megfelelő kapcsolat működését befolyásoló, a telepítéskor nem
fennálló természeti illetve, mesterséges akadályok (ingatlan, stb.), amelyek az átadott vonal paramétereit rontják, akadályozzák, de nem vonatkozik jelen szerződéstől eltérő (magasabb)
sebességű illetve emelt átviteli paraméterű, későbbiekben igényelt, vagy Szolgáltató által utólagosan - díjcsomag szinten - emelt sávszélességű szolgáltatáshoz szükséges paraméterekre.
u) Akciós havidíjmentes eszközbérlet: Az Akciós ajánlat igénybe vehető 2 éves hűségszerződés megkötése és a mókus12, zsiráf12, narvál12, zsiráf11, narvál11, egér, béka díjcsomagok választása
esetén, a havi nettó 720Ft (27% Áfával Bruttó 914Ft) eszközbérleti a hűségidőszak időtartama alatt elengedjük. Jelen akcióban kötött előfizetői szerződés, a hűségidőszak lejártakor illetve az ezt
követő 60 napos időszakban , további 2 év hűségszerződés újrakötésével meghosszabbítható . A megjelölt sávszélesség adatoktól eltérő paraméterű vonal esetén, az ügyfélnek záradékban
ellen kell jegyeznie azt a tényt, hogy a vonal paraméterei az adott esetben nem teljesítik az általa választott díjcsomagban megadott értékek (ebben az esetben a garantált minimum célértékek
sem tarthatóak), és ennek tudatában köti meg szerződését.
v) A Szolgáltató tulajdonában álló (Előfizető részére bérbe adott, vagy díjmentesen biztosított) berendezések esetén:
1) Szolgáltató bérbe ad Előfizető részére az [ Átadott berendezés ] táblázatában szereplő [ B és S ] tulajdonjog jelöléssel ellátott (Bérelt illetve Szolgáltatói tulajdonú) hálózati
berendezéseket (a továbbiakban: berendezés), melyet Előfizető bérbe vesz. Előfizető elismeri, hogy Szolgáltató a berendezés használati útmutatóját átadta, a berendezés használatát
bemutatta.
2) Szolgáltató szavatol azért, hogy a berendezés az Előfizetői szerződés egész tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, és egyébként is megfelel a szerződés előírásainak.
Szerződő felek erről a szerződés aláírásakor, az átadással egyidejűleg közösen meggyőződtek.
3) Szolgáltató szavatol továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs a berendezésre vonatkozóan olyan joga, amely Előfizetőt a használatban korlátozza vagy megakadályozza.
4) Előfizető a berendezést rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat
következménye, ide értve különösen a kezelési utasítás megszegésével történő működtetésből, a nem megfelelő üzemeltetési körülményekből, a külső beavatkozásból, szerkezeti,
technikai módosításból eredő károkat, sérüléseket, hiányokat, meghibásodásokat.
5) Szolgáltató vállalja, hogy a berendezés meghibásodása esetén a hiba bejelentésétől számított 72 órán belül csereberendezést biztosít vagy megkezdi a hiba elhárítását.
Hibabejelentést a Vertigo Web Kft. ügyfélszolgálati telefonszámain lehet tenni. A Szolgáltatót terhelő munkálatok szükségességéről szóló értesítés esetén az Előfizető köteles
megengedni, hogy a Szolgáltató azokat elvégezze, továbbá a károk elhárításához szükséges intézkedéseket megtegye. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért az Előfizető
felelős.
6) Szolgáltató a készülékek szabad felületeit reklám elhelyezésére igénybe veheti. A reklámragasz cseréjét - előre bejelentett időpontban - az Előfizetők kötelesek tűrni és lehetővé tenni.
7) Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy a berendezésért havonta a [ Igényelt szolgáltatáscsomag és díjszabása ] táblázatban részletezett és megjelölt [ b.) Internet előfizetés
havidíj ] felül [ a.) Eszközbérleti havidíj ] eszközbérleti díjat fizet Szolgáltató részére (Akciós havidíjmentes eszközbérlet esetén a vonatkozó és feltüntetett 0Ft havidíj a
hűségszerződés lejáratát követően nettó 720 azaz (27% Áfával Bruttó 914Ft)). Előfizető szintén kötelezettséget vállal arra, hogy a berendezés telepítésekor a Szolgáltató részére a
[ Igényelt szolgáltatáscsomag és díjszabása ] táblázatban részletezett és megjelölt [ Telepítéskor fizetendő (c+d+e) ] maradéktalanul megfizeti. Az eszközbérleti díj megfizetése
egy összegben, az Előfizető részére kiállított számla alapján utólag, legkésőbb a tárgyhó utolsó napjáig esedékes.
8) Előfizető az eszközbérleti díj határidő szerinti megfizetésének esetleges elmulasztása esetén az Előfizetőt 8 napos fizetési határidő megjelölésével és következményekre való
figyelmeztetéssel a teljesítésre írásban felszólítja. A közölt póthatáridő elmulasztása esetén az Előfizetői Szerződést a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja.
9) Ha a berendezés az Előfizető hibájából megsemmisül, elvész, használhatatlanná válik, az Előfizető köteles a berendezés értékét megtéríteni.
10) Előfizető tudomásul veszi, hogy a berendezés a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, az nem idegeníthető el és nem terhelhető meg, továbbá albérletbe és/vagy használatba sem
adható. Előfizető köteles ezt a tényt közölni minden olyan személlyel, aki a berendezéshez hozzáférhet. Amennyiben a Előfizető gazdasági társaság, esetleges csődeljárás,
felszámolás esetén Előfizető szintén köteles az eljárást végzőt arról a tényről tájékoztatni, hogy a berendezés a Szolgáltató tulajdona, ahhoz a szerződés megszűnése esetén
hozzáférési (elszállítási) joga van. Ha az Előfizető a berendezést a Szolgáltató engedélye nélkül engedi át másnak használatra, felelős azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem
következtek volna be.
11) Szerződő felek a szerződés megszűnésekor vagy megszüntetésekor a leszerelt berendezést tételesen átadják - átveszik, állapotukat felmérik, illetve hibás, hiányos elszámolás esetén
jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a berendezés a bérlet végén az általános elhasználódásnál jelentősen elhasználtabb, hiányos, a rendeltetés szerű használathoz szükséges
karbantartási és felújítási költség egészét Előfizető felé kiszámlázza, mely számla pénzügyi rendezése a megszűnés feltétele.
12) Amennyiben a szerződés Szolgáltatónak felróható okból szűnik meg vagy lehetetlenül, úgy Előfizető – üzemszerű használat mellett - mindaddig visszatarthatja a berendezést, mely
időpontig a szerződés megszűnésével összefüggő valamennyi igénye – értve ezalatt a kárigényt is - kielégítést nem nyer. Az üzemeltetett hálózat jellegéből adódóan, a környezeti
tényezők kedvezőtlen alakulása, esetleges elemi kár, nem róható fel Szolgáltató hibájának.
13) A szerződésben nem részletezettek vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.

