
Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
2065 Mány, Deák F. u. 5.

+36 70 389 1405, info@jacsa.net

Egyedi Szolgáltatási Szerződés a jacsa.NET Kft.
Internet-szolgáltatásához kapcsolódó IP alapú

telefonszolgáltatás (VOIP) igénybevételére
A szolgáltatási szerződés jelen „Egyedi Szolgáltatási Szerződés”-ből és az „Általános Szerződési Feltételek”-ből áll.
Az előfizető által igénybe vett termék leírását, annak jellemzőit és tarifáit a „Telefontarifák” és az „Általános
Szerződési Feltételek” dokumentumok tartalmazzák. Ezek az ügyfélszolgálati irodában, vagy a www.jacsa.net címen
az Interneten elérhetők.
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Telefonszám:

Dátum:

Év: cccc hó:cc nap: cc

Szolgáltató: jacsa.NET Kft.

Cím: 2065 Mány, Deák F. u.5.
Tel: 70/3891405
WWW/E-mail: www.jacsa.net, info@jacsa.net
Cégjegyzékszám: 07-09-015379 Vezetve a Fejér Megyei
Bíróság mint Cégbíróságnál
Adószám: 14512937-2-07
Bankszámlaszám: DUNA TAKARÉK BANK Zrt., 58600537-
11233431
Ügyfélszolgálat (adminisztráció, számlázás):
2065 Mány, Deák F. u. 5., tel: 70/3891405, H-Cs 9-16
Hibabejelentés (műszaki kérdések):
tel: 70/3846242, hétköznap 9-19, máskor 10-19
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A. Előfizető

Neve*/Cégszerű elnevezése**: …............................................................................................................

Leánykori neve*: ...................................................................................................................................

Anyja neve*: ........................................................................................................................................

Születési helye és ideje*: .......................................................................................................................

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

Bankszámlaszáma**: .............................................................................................................................

A telepítés címe: …..................................................................................................................................

A számlán szereplő cím: ….......................................................................................................................

Postázási cím: ….....................................................................................................................................

Telefonszáma: ….......................................................

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

Képviselő születési helye és ideje**: ….....................................................................................................

*: csak egyéni előfizető esetén töltendő ki **: csak üzleti-intézményi előfizető esetén töltendő ki
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B. A szolgáltatás leírása

Internet alapú telefonszolgáltatás (VOIP) a fent megadott telefonszámmal

Bruttó havi alapdíj: 508 Ft. Budapesti vezetékes szám hívása bruttó 6 Ft/perc, belföldi vezetékes szám hívása
bruttó 8 Ft/perc,  belföldi mobil szám hívása bruttó 42 Ft/perc.

A nemzetközi hívások tarifája az interneten a
http://www.jacsa.net/cms/images/dokumentumok/voip_nemzetkozi_tarifak_2011.pdf  címen olvasható.

A számlázás másodperc alapú, előfizetőink egymás között díjmentesen telefonálhatnak.

c A már meglévő, fent megadott vonalas telefonszám átregisztrálását kérem, egyszeri bruttó 3400 Ft díjért és
508 Ft bruttó havi alapdíj helyett 762 Ft bruttó havi alapdíjért.
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i C. A fizetés módja

c Csekk c Banki átutalás
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D. Hűségnyilatkozat

 X 12 hónap
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ki E. Egyéb információk

A VOIP szerver címe: voip.jacsa.net

Azonosító: …...........................        jelszó: …................................

Előfizető kijelenti, hogy a jelen Szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatban a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
Abban az esetben, amennyiben a megadott adatokban változás következik be, arról a Szolgáltatót 8 napon belül
írásban tájékoztatja. Tudomásul veszi, hogyha a fenti kötelezettséget megszegi, és ezen tényről a Szolgáltató
tudomást szerez, úgy azt a Szolgáltató bontó feltételnek tekinti, és ennek megfelelően a szerződés hatálya
megszűnik.
Szolgáltató kijelenti, hogy a megadott adatokat bizalmasan kezeli, azt semmilyen más célra nem használja fel, és
harmadik félnek nem adja ki.

Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésekor tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást
Internet hálózat beszédcélú felhasználása keretén belül nyújtja. Ennek megfelelően a Szolgáltató semmilyen
felelősséget nem vállal azokért a hibákért, amelyek abból erednek, hogy az Előfizető nem megfelelő VOIP
berendezéseket, illetve nem megfelelő beállításokat használ.

Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételéhez a CISCO SPA122 VoIP routert, vagy (ha Előfizetőnek routere már van) a
CISCO SPA112 VoIP adaptert javasolja, és ezek beállításához nyújt az ügyfélszolgálati irodában, vagy telefonon
igénybe vehető műszaki segítséget.

Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésekor tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás során
a Szolgáltató infrastruktúráján továbbított adat tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Mány, 20.................

______________________________ ______________________________
Előfizető Szolgáltató

2. oldal voipszerzodes.odt, 2020/06/16


