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Egyedi Előfizetői Szerződés módosítása elektronikus számla befogadására
ELŐFIZETŐ ADATAI: 
Szerződés száma:     
Előfizető/Vállalkozás neve:     
Előfizető székhely:     
E-mail cím     
Választott számlázási mód Elektronikus számla:
Elektronikus számla befogadására szolgáló e
Bank/Pénzforgalmi számlaszám:     
Fizetési mód: Banki átutalás:
 

Részletes híváslista e-mailben. 
Számlamelléklet postai úton. (Elektronikus számla igénylése esetén a postai út kizárt)
 

Előfizetőnek lehetősége van a papíralapú számlaküldés helyett elektronikus számlaküldési módot választani. A Szolgáltató Előf
igénybevételtől számított 6 hónapon keresztül havi 2
 
Előfizető tudomásul veszi, hogy a hozzájáruló nyilatkozata alapján a Szolgáltató (Számlakibocsátó) a nyújtott szolgáltatásról
szerződésre vonatkozóan már nem papír alapon, hanem elektronikus formában és elektronikus úton teszi elérhetővé az Előfizető részére.
A Szolgáltató a számlákat az Előfizető számára a tárgyhó utolsó napját követő 15. napig megküldi.
Amennyiben az Előfizető a fenti időpontig nem kap számlá
Az Előfizető a hiteles elektronikus számlát a Szolgáltatótól a nyilatkozatában általa közölt e
Szolgáltató (Számlakibocsátó) a számla megküldésére vonatkozó kötelezettségének eleget tesz, a számlaküldés jogkövetkezményei ezzel beállnak. A 
kiküldést követően a számla megtekintése és a számlában feltüntetett fizetési határidőben történő teljesítése az Előfizető fe
jelezni a Szolgáltató felé az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételekbe
jelzésére nyitva álló határidőben, ha ugyanezen általános szerződési feltételekben 
Szolgáltatótól. 
A Szolgáltató (Számlakibocsátó) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. számú törvényben, illetve az előfizetői szerz
szóló 2/2015. (III.30.) NMHH elnöki rendeletben foglalt tájékoztatási, illetőleg értesítési kötelezettségének az elektronikus számlában, illetve az a
csatolt tájékoztatóban, vagy az értesítő e-mailben is eleget tehet, illetve az Előfizető adatkezelési nyilatkozatában foglalt
információkat is eljuttathat az Előfizetőnek. 
Az elektronikus formában kiállított számla kiegyenlítésére készpénz átutalási megbízást (sárga postai csekk) a Szolgáltató (S
Előfizető az elektronikus számlázásra vonatkozó nyilatkozatának visszavonásáig az esedékes számlát az általa választott egyéb módon (pl.: banki 
átutalás) köteles kiegyenlíteni. 
Amennyiben Előfizető az elektronikus számlával kapcsolatos nyilatkozatát visszavonja, Szolgáltató (Számlakibo
az Előfizetőnek. Abban az esetben, ha Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésekor az elektronikus számla befogadása teki
határozott idejű előfizetői szerződés keretében kedvezményt bi
szóló nyilatkozatát visszavonja, úgy Szolgáltató jogosult Előfizető részére nyilatkozata alapján nyújtott kedvezmények egy ös
kötelezni Előfizetőt. 
Előfizető az adataiban bekövetkezett változásokról (így különösen, az elektronikus számla fogadására szolgáló e
(Számlakibocsátót) a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 napon belül köteles tájékozt
megváltozására vonatkozó Előfizetői bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcs
megtérítését az Előfizetőtől követelheti. 
Amennyiben Előfizető az elektronikus számlaküldésre vonatkozó nyilatkozatát visszavonja, ez a Szolgáltató (Számlakibocsátó) részéről történ
visszaigazolástól hatályos, a Szolgáltató (Számlakibocsátó) a visszaigazolással egyidejűleg jogosult meghatározni azt a száml
kezdődően elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát tud Előfizető részére küldeni. Ezen időszak kezdő dátuma azon
a nyilatkozat visszavonásától és Szolgáltatóhoz való eljuttatásától számított 60 nap
Amennyiben Előfizetőt jogszabály alapján az elektronikus formában kiállított számla vonatkozásában megőrzési kötelezettség te
eleget tennie a jogszabályban meghatározott archiválási (megőrzési) elírások betartásának.
tájékoztató anyagok, hasznos információk, linkek bárki számára szabadon elérhetőek a 
Az Egyedi Előfizetői Szerződés jelen szerződésmódosítás
Jelen Egyedi Előfizetői Szerződésmódosítást a Felek egyező akarattal, az általános szerződési feltételektől eltérően, az elek
2003. évi C. törvényben, valamint az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X.6.) NMHH elnöki rendelettel 
összhangban kötötték. Az Egyedi Előfizetői Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató általános szerződési felté
hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X.6.) NMHH elnöki rendelet és az elektronikus hírközl
(ebben a sorrendben) az irányadó. 
Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetősége: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u
Nyitva tartás: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30, munkanapokon pénteken 8.00
15.00; E-mail: info@h1komm.hu 
Telefonszám: 06 1 372 7777; 06 1 777 7800;  
Telefax: 06 1 372 7772; 06 1 777 7878 

ELŐFIZETŐ: 
JELEN SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐ ÁLTALI ALÁÍRÁSÁVAL ELŐFIZETŐ KIJELE
HOGY AZ E SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAKAT MEGISMERTE, ELFOGADJA
 
 
BUDAPEST, 
2016. év   . hónap   . nap 
 
 
 
AZ ELŐFIZETŐ NEVÉBEN: ALÁÍRÁS, PH. 

 
 

Egyedi Előfizetői Szerződés módosítása elektronikus számla befogadására

   
   
   
  @      

lektronikus számla: X 
Elektronikus számla befogadására szolgáló e-mail cím:      @      

  -     -      
Banki átutalás: X 

Számlamelléklet postai úton. (Elektronikus számla igénylése esetén a postai út kizárt) 
Előfizetőnek lehetősége van a papíralapú számlaküldés helyett elektronikus számlaküldési módot választani. A Szolgáltató Előf
igénybevételtől számított 6 hónapon keresztül havi 200Ft (bruttó 254Ft) összegű kedvezményt ad a forgalmi díjakból.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a hozzájáruló nyilatkozata alapján a Szolgáltató (Számlakibocsátó) a nyújtott szolgáltatásról
papír alapon, hanem elektronikus formában és elektronikus úton teszi elérhetővé az Előfizető részére.

A Szolgáltató a számlákat az Előfizető számára a tárgyhó utolsó napját követő 15. napig megküldi. 
Amennyiben az Előfizető a fenti időpontig nem kap számlát a Szolgáltatótól, úgy azt az ügyfélszolgálati hívószámokon köteles bejelenteni.
Az Előfizető a hiteles elektronikus számlát a Szolgáltatótól a nyilatkozatában általa közölt e-mail címre kapja meg. A kiállított számla megküldésével a 

bocsátó) a számla megküldésére vonatkozó kötelezettségének eleget tesz, a számlaküldés jogkövetkezményei ezzel beállnak. A 
kiküldést követően a számla megtekintése és a számlában feltüntetett fizetési határidőben történő teljesítése az Előfizető fe
jelezni a Szolgáltató felé az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételekbe
jelzésére nyitva álló határidőben, ha ugyanezen általános szerződési feltételekben meghatározott számlázási határidő elteltéig nem érkezik számla a 

A Szolgáltató (Számlakibocsátó) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. számú törvényben, illetve az előfizetői szerz
NMHH elnöki rendeletben foglalt tájékoztatási, illetőleg értesítési kötelezettségének az elektronikus számlában, illetve az a

mailben is eleget tehet, illetve az Előfizető adatkezelési nyilatkozatában foglalt

Az elektronikus formában kiállított számla kiegyenlítésére készpénz átutalási megbízást (sárga postai csekk) a Szolgáltató (S
lázásra vonatkozó nyilatkozatának visszavonásáig az esedékes számlát az általa választott egyéb módon (pl.: banki 

Amennyiben Előfizető az elektronikus számlával kapcsolatos nyilatkozatát visszavonja, Szolgáltató (Számlakibocsátó) köteles papíralapú számlát küldeni 
az Előfizetőnek. Abban az esetben, ha Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésekor az elektronikus számla befogadása teki
határozott idejű előfizetői szerződés keretében kedvezményt biztosított és ezen határozott idő lejárata előtt Előfizető elektronikus számla befogadásáról 
szóló nyilatkozatát visszavonja, úgy Szolgáltató jogosult Előfizető részére nyilatkozata alapján nyújtott kedvezmények egy ös

Előfizető az adataiban bekövetkezett változásokról (így különösen, az elektronikus számla fogadására szolgáló e-mail cím megváltozásáról) a Szolgáltatót 
(Számlakibocsátót) a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 napon belül köteles tájékoztatni. A Szolgáltató (Számlakibocsátó) az adatok 
megváltozására vonatkozó Előfizetői bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcs

fizető az elektronikus számlaküldésre vonatkozó nyilatkozatát visszavonja, ez a Szolgáltató (Számlakibocsátó) részéről történ
visszaigazolástól hatályos, a Szolgáltató (Számlakibocsátó) a visszaigazolással egyidejűleg jogosult meghatározni azt a száml
kezdődően elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát tud Előfizető részére küldeni. Ezen időszak kezdő dátuma azon
a nyilatkozat visszavonásától és Szolgáltatóhoz való eljuttatásától számított 60 nap. 
Amennyiben Előfizetőt jogszabály alapján az elektronikus formában kiállított számla vonatkozásában megőrzési kötelezettség te
eleget tennie a jogszabályban meghatározott archiválási (megőrzési) elírások betartásának. Az elektronikus számlázással kapcsolatos közérthető 
tájékoztató anyagok, hasznos információk, linkek bárki számára szabadon elérhetőek a www.e-szamlazas.gov.hu oldalon.
Az Egyedi Előfizetői Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Jelen Egyedi Előfizetői Szerződésmódosítást a Felek egyező akarattal, az általános szerződési feltételektől eltérően, az elek

z elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X.6.) NMHH elnöki rendelettel 
összhangban kötötték. Az Egyedi Előfizetői Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató általános szerződési felté
hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X.6.) NMHH elnöki rendelet és az elektronikus hírközl

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 26. III/2. A hibabejelentő címe: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u
16.30, munkanapokon pénteken 8.00- Nyitva tartás: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00

munkanapokon pénteken 8.00-15.00; E
Telefonszám: 06 1 372 7777; 06 1 777 7800; 
Telefax: 06 1 372 7772; 06 1 777 7878

SZOLGÁLTATÓ: 
VAL ELŐFIZETŐ KIJELENTI, H1 KOMM KFT. 

ELFOGADJA. SZÉKHELY: 1111 BUDAPEST, BERTALAN 
POSTÁZÁSI CÍM: 1111 BUDAPEST, BERTALAN 
TELEFONSZÁM: (06 1) 777 7800, TELEFAX
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-172732 
ADÓSZÁM: 24336675243; BANK: 12010374

A H1 TELEKOM NEVÉBEN: ALÁÍRÁS

Egyedi Előfizetői Szerződés módosítása elektronikus számla befogadására 

Igen  Nem  
Igen  Nem  

Előfizetőnek lehetősége van a papíralapú számlaküldés helyett elektronikus számlaküldési módot választani. A Szolgáltató Előfizető részére az 
00Ft (bruttó 254Ft) összegű kedvezményt ad a forgalmi díjakból. 

Előfizető tudomásul veszi, hogy a hozzájáruló nyilatkozata alapján a Szolgáltató (Számlakibocsátó) a nyújtott szolgáltatásról kiállított számlát az előfizetői 
papír alapon, hanem elektronikus formában és elektronikus úton teszi elérhetővé az Előfizető részére. 

t a Szolgáltatótól, úgy azt az ügyfélszolgálati hívószámokon köteles bejelenteni. 
mail címre kapja meg. A kiállított számla megküldésével a 

bocsátó) a számla megküldésére vonatkozó kötelezettségének eleget tesz, a számlaküldés jogkövetkezményei ezzel beállnak. A 
kiküldést követően a számla megtekintése és a számlában feltüntetett fizetési határidőben történő teljesítése az Előfizető felelőssége. Előfizető köteles 
jelezni a Szolgáltató felé az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételekben a számlaküldés hiányának 

meghatározott számlázási határidő elteltéig nem érkezik számla a 

A Szolgáltató (Számlakibocsátó) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. számú törvényben, illetve az előfizetői szerződések részletes szabályairól 
NMHH elnöki rendeletben foglalt tájékoztatási, illetőleg értesítési kötelezettségének az elektronikus számlában, illetve az ahhoz 

mailben is eleget tehet, illetve az Előfizető adatkezelési nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően további 

Az elektronikus formában kiállított számla kiegyenlítésére készpénz átutalási megbízást (sárga postai csekk) a Szolgáltató (Számlakibocsátó) nem küld. Az 
lázásra vonatkozó nyilatkozatának visszavonásáig az esedékes számlát az általa választott egyéb módon (pl.: banki 

csátó) köteles papíralapú számlát küldeni 
az Előfizetőnek. Abban az esetben, ha Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésekor az elektronikus számla befogadása tekintetében Előfizető részére 

ztosított és ezen határozott idő lejárata előtt Előfizető elektronikus számla befogadásáról 
szóló nyilatkozatát visszavonja, úgy Szolgáltató jogosult Előfizető részére nyilatkozata alapján nyújtott kedvezmények egy összegű visszatérítésére 

mail cím megváltozásáról) a Szolgáltatót 
atni. A Szolgáltató (Számlakibocsátó) az adatok 

megváltozására vonatkozó Előfizetői bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának 

fizető az elektronikus számlaküldésre vonatkozó nyilatkozatát visszavonja, ez a Szolgáltató (Számlakibocsátó) részéről történő 
visszaigazolástól hatályos, a Szolgáltató (Számlakibocsátó) a visszaigazolással egyidejűleg jogosult meghatározni azt a számlázási időszakot, amelytől 
kezdődően elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát tud Előfizető részére küldeni. Ezen időszak kezdő dátuma azonban nem lehet több, mint 

Amennyiben Előfizetőt jogszabály alapján az elektronikus formában kiállított számla vonatkozásában megőrzési kötelezettség terheli, Előfizetőnek kell 
us számlázással kapcsolatos közérthető 
oldalon. 

sal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
Jelen Egyedi Előfizetői Szerződésmódosítást a Felek egyező akarattal, az általános szerződési feltételektől eltérően, az elektronikus hírközlésről szóló 

z elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X.6.) NMHH elnöki rendelettel 
összhangban kötötték. Az Egyedi Előfizetői Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató általános szerződési feltételei, az elektronikus 
hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X.6.) NMHH elnöki rendelet és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 26. III/2. 
Nyitva tartás: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30, 

15.00; E-mail: info@h1komm.hu 
Telefonszám: 06 1 372 7777; 06 1 777 7800;  
Telefax: 06 1 372 7772; 06 1 777 7878 

ERTALAN LAJOS U. 26. III/2. 
ERTALAN LAJOS U. 26. III/2.; 
ELEFAX: (06 1) 777 7878; 

12010374-01570014-00100001 

ALÁÍRÁS, PH. 


