MÉG OLCSÓBB AZ ADSL!
A 3C Kft. még kedvezőbb feltételekkel kínál ADSL Internet hozzáférést. Amennyiben
akciónk keretében új ADSL felhasználóként megrendeli szolgáltatásunkat 1 éves szerződéssel,
- Januárig ingyen Internetezhet!
- „Hozd Magaddal” akciónk keretében, Ön is és ismerősei is ingyen
hónapokat kaphatnak!
- Nincs belépési díj!
- Ha Zyxel modemmel egybeépített routert vásárol, kap plusz egy ingyen hónapot!
Sőt, ha az Zyxel eszközt máshol vásárolta meg, akkor is jóváírunk egy ingyen
hónapot!
- Ingyenesen adunk e-mail címet, 50, illetve 100Mbyte web tárhelyet, akciós áron
kínálunk domain név regisztrációt, fix IP címet!
Mindössze annyit kell tennie, hogy kitölti a Megrendelés és Egyedi Előfizetői Szerződést, és
visszajuttatja hozzánk. ADSL szolgáltatásunkat egyaránt igénybe vehetik cégek és magánszemélyek,
új ADSL felhasználók és szolgáltatóváltást fontolgatók is, illetve azok is, akik az úgynevezett
Try&Buy ingyenes T-Com akcióban részt vettek.
A 3C Kft. által biztosított ADSL hozzáférés forgalomtól független, és néhány más ADSL
szolgáltatóval ellentétben időkorlátozás sincs, a kapcsolatot nem bontjuk, és bármilyen
alkalmazást szabadon használhat, például akár telefonálhat is az Interneten keresztül, pl. a
3NetPhone szolgáltatással (http://www.3c-hungary.hu/3netphone).
Ha Ön első ízben vesz igénybe ADSL szolgáltatást, a szükséges eszközöket postán vagy
futárszolgálattal küldjük el Önnek, melyet Ön egyszerűen beüzemelhet. Természetesen arra is van
mód, hogy ehhez segítséget vegyen igénybe.
A 3C Kft. több mint 10 éve Internet szolgáltató, az Internet Szolgáltatók Tanácsának egyik alapítója,
a RIPE NCC tagja. Saját Internet infrastruktúrával és hálózat-felügyelettel rendelkezünk. Ügyfeleink
részére hot-line szolgáltatást is biztosítunk.
Kérjük, olvassa el részletesen a mellékelt szerződést, melyben részletes tájékoztatást talál. Bízunk
benne, hogy Önt vagy cégét is elégedett ügyfeleink közt üdvözölhetjük a jövőben.
Tisztelettel:
3C Kft.
Tel: munkaidőben: (1) 275-5885, munkaidőn kívül: (20) 560-84-12
e-mail: sales@3c-hungary.hu
web: www.3c-hungary.hu
cím: 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33.
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Kitöltési útmutató
Kérjük, töltse ki értelemszerűen és olvashatóan a pontozott részeket (lehetőleg nyomtatott betűkkel), illetve a „○
○” , illetve a „
” jelek beikszelésével válasszon a
lehetőségek közül. A „○
○”-rel jelzett kérdéscsoportok esetén legalább és legfeljebb egyet ikszeljen be igényeinek megfelelően, a „
”-tel jelzett kérdéscsoport esetén
bármennyi választható, vagy akár egy sem. Jelen szerződést kitöltve és (cég esetén cégszerűen) aláírva (lehetőleg a szerződés minden oldalát szignózva) kérjük
eljuttatni címünkre, melynek fénymásolatát aláírjuk és visszaküldjük.
1.

Szerződés tárgya

Jelen megrendelés és szerződés ADSL technológiával történő Internet szolgáltatás nyújtására jön létre, melyet a 3C Kft. (továbbiakban mint „Szolgáltató”) nyújt a
Felhasználó számára. Jelen szerződésben a Felhasználó a nyilatkozó Fél.
2.

Szolgáltató adatai
3C Kft.
Cím: 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33.
Cégjegyzék száma: 01-09-160172
ADSL ügyfélszolgálat: (1) 275-5885, munkaidőn kívül: (20) 560-84-12, központ: (1) 275-5200
Hibabejelentés kék szám: (40) 200-445
Fax: (1) 275-5887
Szerződés egyedi azonosítója (Szolgáltató tölti ki): …….…...….……. /07
Bankszámlaszám: 10401093-49525352-49531012 K&H Bank Rt.
E-mail cím: adsl@3c-hungary.hu
Honlap: www.3c-hungary.hu
Ért. kód (Szolgáltató tölti ki): ……...….…………..

3.

Felhasználó adatai
Magánszemély esetén

Cég esetén

Felhasználó neve: ..................................................................

Felhasználó cégneve: ................................................................

Ha a Felhasználó nem azonos a telefonvonal tulajdonosával, a
telefonvonal tulajdonosa ezúton hozzájárul, hogy a Felhasználó
ADSL-t telepítsen a vonalra, és később sem lesz kifogása a
rendeltetésszerű használat ellen.
Telefonvonal tulajdonosának neve: ..............................................
Anyja neve, cég esetén adószáma: ....................................................
Telefonvonal tulajdonosának aláírása: ..............................................

Ha a Felhasználó nem azonos a telefonvonal tulajdonosával, a
telefonvonal tulajdonosa ezúton hozzájárul, hogy a Felhasználó
ADSL-t telepítsen a vonalra, és később sem lesz kifogása a
rendeltetésszerű használat ellen.
Telefonvonal tulajdonosának neve: ......................................................
Anyja neve, cég esetén adószáma: ......................................................
Telefonvonal tulajdonosának aláírása: .................................................

Felhasználó leánykori neve: .........................................................
Anyja neve: ...................................................................................
Születés hely és idő: .....................................................................
Személyi igazolványszám: ..........................................................
Lakcím: .........................................................................................
Levelezési cím: .............................................................................
Telefonszám: ................................................................................
Mobil telefonszám: ......................................................................
E-mail cím: ...................................................................................
T-Com ügyfélszám: 0 _ _ _ _ _ _ _ _ (Az ügyfélszám egy 0-val

Felhasználó adószáma: ....................................................................
Cím: .................................................................................................
Számlázási cím: ...............................................................................
Telefonszám: ...................................................................................
Fax: ..................................................................................................
Számlavezető hitelintézet: ...............................................................
Bankszámlaszám: ............................................................................
Kapcsolattartó személy neve: ..........................................................
Személyi igazolványszáma: .............................................................
Telefonszáma: ..................................................................................
E-mail címe: ....................................................................................
T-Com ügyfélszám: 0 _ _ _ _ _ _ _ _ (Az ügyfélszám a meglévő

kezdődő, 9 jegyű számsor, mely pl. a meglévő telefonvonalhoz tartozó
telefonszámlájáról olvasható le. Az ügyfélszám megadása nagyon fontos!
Természetesen, ha nincs még telefonvonala, ezt a mezőt nem kell kitölteni.)
4.

telefonvonalhoz tartozó telefonszámlájáról olvasható le. Természetesen, ha nincs
még telefonvonala, ezt a mezőt nem kell kitölteni.)
Lehetőség van több ADSL megrendelésére, például a cég dolgozói számára, vagy
több telephely közti magánhálózat (VPN) kiépítésére is.

Megrendeléshez szükséges további adatok

ADSL telepítési címe: ……………………………………………………………………………………..
Kérjük, válasszon egyet az alábbi, Önre vagy cégére vonatkozó rendelési esetek közül:
○ Meglévő telefonszámra szeretném telepíteni az új ADSL összeköttetést, és az elmúlt 3 hónapban egyáltalán nem volt ADSL összeköttetésem ezen a
telefonszámon (a T-Com által biztosított, ingyenes „Try&Buy” ADSL sem).
A meglévő vonalam telefonszáma: ……………………………..……………
○ Új telefonvonalra és telefonszámra kívánom telepíteni az ADSL-t, mely vonalat ezúton, az ADSL-lel együtt kívánok megrendelni. (Ebben az esetben a Magyar
Telekom Rt. az ADSL-hez történő egyidejű vonalrendelés esetén a telefonvonal kiépítési költségét elengedi. )
○ Jelenleg van ADSL Internet összeköttetésem, melyet szünetmentesen le kívánok cserélni a 3C Kft. szolgáltatására, azaz szolgáltatóváltást igénylek. A vonal
telefonszáma:

……………….……………...…,

a jelenlegi szolgáltatóm neve: ……………..……………

(Szolgáltatóváltás esetén korlátozottan

vehetők igénybe az akciók, illetve a többitől eltérő havi díjak kerülnek felszámításra.) Szolgáltatóváltás csak akkor hajtható végre, ha a jelenlegi
szolgáltatójánál jelzi lemondási szándékát -a lemondáson feltűntetve, hogy Szolgáltatóváltást igényel- és a jelenlegi szolgáltatója továbbítja ezt a T-Com
felé. Kérjük, vegye figyelembe a jelenlegi szolgáltatójánál vállalt, határozott időszakra vonatkozó esetleges kötelezettségeit. Jelenlegi ADSL csomagom
sebessége: ○ 512 kbps ○ 1Mbps ○ 2Mbps ○ 3Mbps ○ 4Mbps ○ 6Mbps (Ha eltérő sebességű ADSL szolgáltatást rendel meg mint a jelenlegi, az
sebességmódosításnak is minősül, melynek egyszeri díja 5.500 Ft+áfa.) A jelenleg használt ADSL modem saját tulajdonom: ○ Igen

○ Nem

További rendelési esetek a következő oldalon találhatók
verziószám: 2006/07
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○ Az elmúlt 3 hónapban rendelkeztem ADSL hozzáféréssel (nem „Try&Buy”), de időközben valamilyen okból megszűnt, és most szeretnék ugyanarra a
telefonszámra egy új ADSL szolgáltatást a 3C Kft.-től. (Ez esetben 24.800 Ft+áfa, céges 6Mbps esetén 41.400 Ft+áfa egyszeri díj fizetendő!) A vonal
telefonszáma: ……………….………..…
○ Az elmúlt 3 hónapban nem volt szerződéses ADSL-em, de a T-Com által biztosított „Try&Buy” ingyenes szolgáltatást igénybe vettem, és most szeretnék a 3C
ADSL szolgáltatásával tovább internetezni. A vonal telefonszáma: ……………….……….……
5.

Az ADSL Internet szolgáltatás kedvezményes díjai és választható szolgáltatások, 1 éves határozott idejű szerződés esetén
Díjak MAGÁNSZEMÉLY esetén

Díjak CÉG esetén

Amennyiben a telefonvonal a T-Com nyilvántartásában cégesként szerepel,
magán előfizetés nem vehető igénybe!
Díjak új ADSL felhasználók számára

Díjak új ADSL felhasználók számára

○ 512 kbps sebességű csomag:
Egyszeri díj: 0 Ft,
Havi díj: bruttó 4.790 Ft/hó, 2006. december
internetezhet!
(3.992 Ft+áfa/hó),

○ 512 kbps sebességű csomag:
Egyszeri díj: 0 Ft+áfa,
Havi díj: 5.825 Ft+áfa,

31-ig ingyen

A „Hozd Magaddal” akciónk
keretében pedig további ingyen
hónapokat kaphat Ön, és ismerőse
is. Zyxel eszköz vásárlása esetén is
jár egy plusz ingyen hónap.. Az
akciók részleteit a szerződés 6.
○ 2 Mbps sebességű csomag:
AKCIÓS
FELTÉTELEK pontja
Egyszeri díj: 0 Ft,
Havi díj: bruttó 8.990 Ft/hó, tartalmazza.
○ 1 Mbps sebességű csomag:
Egyszeri díj: 0 Ft,
Havi díj: bruttó 6.690 Ft/hó,
(5.575Ft+áfa/hó)

(7.492 Ft+áfa/hó)

2006. december 31-ig ingyen
internetezhet!
○ 1 Mbps sebességű csomag:
A „Hozd Magaddal” akciónk
Egyszeri díj: 0 Ft+áfa, keretében pedig további ingyen
Havi díj: 7.750 Ft+áfa,
hónapokat kaphat Ön, és ismerőse
is. Zyxel eszköz vásárlása esetén is
○ 2 Mbps sebességű csomag:
Egyszeri díj: 0 Ft+áfa, jár egy plusz ingyen hónap. Az
Havi díj: 10.990 Ft+áfa, akciók részleteit a szerződés 6.
AKCIÓS FELTÉTELEK pontja
○ 3 Mbps sebességű csomag:
tartalmazza.
Egyszeri díj: 0 Ft+áfa,
Havi díj: 16.660 Ft+áfa,

○ 3 Mbps sebességű csomag:
Egyszeri díj: 0 Ft,
Havi díj: bruttó 11.990 Ft/hó,
(9.992 Ft+áfa/hó)

○ 6 Mbps sebességű csomag:
Egyszeri díj: 0 Ft+áfa,
Havi díj: 29.160 Ft+áfa,

Díjak szolgáltatóváltás esetén

Díjak szolgáltatóváltás esetén

Szolgáltatóváltás esetén, kérjük, vegye figyelembe a sebességcsomag
megválasztásánál, hogy ha eltérő sebességű csomagot választ a jelenlegi
ADSL összeköttetéséhez képest, akkor az sebességmódosításnak is minősül,
melynek díja egyszeri 5.500 Ft+áfa!

Szolgáltatóváltás esetén, kérjük, vegye figyelembe a sebességcsomag
megválasztásánál, hogy ha eltérő sebességű csomagot választ a jelenlegi
ADSL összeköttetéséhez képest, akkor az sebességmódosításnak is minősül,
melynek díja egyszeri 5.500 Ft+áfa!

○ 512 kbps sebességű csomag:
Egyszeri díj: 0 Ft,
Havi díj: bruttó 5.750 Ft/hó, A
(4.792 Ft+áfa/hó),

○ 512 kbps sebességű csomag:
Egyszeri díj: 0 Ft+áfa,
Havi díj: 6.660 Ft+áfa,

„Hozd Magaddal” akciónk
keretében pedig ingyen hónapokat ○ 1 Mbps sebességű csomag:
kaphat Ön, és ismerőse is. Zyxel
○ 1 Mbps sebességű csomag:
Egyszeri díj: 0 Ft+áfa,
eszköz vásárlása esetén is jár egy
Egyszeri díj: 0 Ft,
Havi díj: 8.690 Ft+áfa,
Havi díj: bruttó 7.590 Ft/hó, plusz ingyen hónap. Az akciók
(6.325 Ft+áfa/hó)
részleteit a szerződés 6. AKCIÓS ○ 2 Mbps sebességű csomag:
Egyszeri díj: 0 Ft+áfa,
FELTÉTELEK pontja tartalmazza.
○ 2 Mbps sebességű csomag:
Egyszeri díj: 0 Ft,
Havi díj: bruttó 9.990 Ft/hó,
(8.325 Ft+áfa/hó)
○ 3 Mbps sebességű csomag:
Egyszeri díj: 0 Ft,
Havi díj: bruttó 13.990 Ft/hó,
(11.658 Ft+áfa/hó)

verziószám: 2006/07

A „Hozd Magaddal” akciónk
keretében pedig ingyen hónapokat
kaphat Ön, és ismerőse is. Zyxel
eszköz vásárlása esetén is jár egy
plusz ingyen hónap. Az akciók
részleteit a szerződés 6. AKCIÓS
FELTÉTELEK pontja tartalmazza.

Havi díj: 11.890 Ft+áfa,
○ 3 Mbps sebességű csomag:
Egyszeri díj: 0 Ft+áfa,
Havi díj: 18.325 Ft+áfa,
○ 6 Mbps sebességű csomag:
Egyszeri díj: 0 Ft+áfa,
Havi díj: 29.990 Ft+áfa,
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6.

Opcionális eszközök, szolgáltatások MAGÁNSZEMÉLY esetén

Opcionális eszközök, szolgáltatások CÉG esetén

 Az ADSL összeköttetéshez ADSL modemre és szűrőre van szükség. Eme
eszközöket tőlünk is beszerezheti, melyet postán vagy futárral juttatunk el
Önhöz. Kérjük válasszon az alábbi eszközök közül (a szűrőt tartalmazzák):
○ ADSL modem: bruttó 6.540 Ft
○ Zyxel Prestige 660 RU – ADSL2 egybeépített modem és router,
1 Ethernet és USB porttal, szűrővel, házhozszállítással: bruttó 13.245
Ft. 1 HÓNAP INGYEN ADSL JÁR AJÁNDÉKBA!!
○ Zyxel Prestige 660 HW – ADSL2 egybeépített modem és
vezetéknélküli router, 4 portos switch-vel, tűzfallal, szűrővel,
házhozszállítással: bruttó 23.424 Ft. 1 HÓNAP INGYEN ADSL
JÁR AJÁNDÉKBA!!
 1 db ingyenes e-mail cím: vezeteknev.keresztnev@mail.3c-hungary.hu
(vagy saját domain-hez.) Névegyezőség esetén sorszámmal látjuk el az
azonosítót. Tárhely mérete: 10 Mbyte.
 50 Mbyte ingyenes web tárhely:
○ http://web.3c-hungary.hu/vezeteknev.keresztnev ingyenes domaint
hozza létre nekem a 3C Kft., és ehhez tartozzon az ingyenes tárhely.
(Névegyezőség esetén sorszámmal látjuk el az azonosítót.)
○ Saját domainhez kérem rendelni a web tárhelyet:
○ Már meglévő, máshol regisztrált domain nevemhez kérem a
webtárhelyet hozzárendelni. Máshol bejegyzett domain nevem
címe: ……………………………………….………..
○ alábbi pontban igényelt, 3C Kft. által térítés ellenében
bejegyzett domain-hez kérem az ingyenes webtárhelyet.
 Saját .hu vagy .eu domain név regisztráció akciós áron:
○ …………………………… .hu
Első éves díj: bruttó 6.000 Ft/év, További években: bruttó 4.800 Ft/év
A regisztrációt csak a Nyilvántartó Szabályzatnak való megfelelés, és
a
Domain
Regisztrációs
Adatlapunk
(http://www.3chungary.hu/Dh.htm) kitöltése esetén tudjuk bejegyezni. A díjak
regisztrátorváltás esetén is érvényesek.
○ …………………………… .eu
Éves díj: bruttó 9.600 Ft/év. A regisztrációt csak a Nyilvántartó
Szabályzatnak való megfelelés, és a Domain Regisztrációs
Adatlapunk (http://www.3c-hungary.hu/Deu.htm) kitöltése esetén
tudjuk bejegyezni. A díjak regisztrátorváltás esetén is érvényesek.
 Fix IP címet kérek, melynek akciós havi díja bruttó 300 Ft/hó. Ez esetben
szükséges a fix IP cím felhasználási céljának ismertetése (pl. távoli
bejelentkezés, stb.): ………………………………………….…
 Router eszköz, mellyel több PC is csatlakoztatható az internetre:
○ Linksys DSL Router, 4 portos switch-vel: bruttó 17.452 Ft
○ Linksys DSL Wireless Router, 4 portos switch-vel: bruttó 22.013 Ft
Router igénylése esetén az igényelt eszközt postai úton vagy
futárszolgálattal juttatjuk el a Felhasználóhoz.  Kérek felhasználásra
kész konfigurálást, bruttó 14.400 Ft egyszeri díj ellenében.
 Szerelői csomag: Amennyiben Szerelői csomaggal rendeli meg
szolgáltatásunkat, ebben az esetben nem Ön telepíti a szükséges modemet,
hanem általunk biztosított szakember végzi el a telepítést. Szerelői csomag
díja egyszeri bruttó 14.880 Ft! Amennyiben nem rendeli meg ezt az
opciót, tehát Ön kívánja beüzemelni a berendezéseket, de a telepítés során
mégis helyszíni kiszállást igényel, egyszeri bruttó 10.680 Ft kiszállási díj
fizetendő. Szerelői csomag csak az alap modemre igényelhető, Zyxel és
Linksys eszközökre nem.

 Az ADSL összeköttetéshez ADSL modemre és szűrőre van szükség. Eme
eszközöket tőlünk is beszerezheti, melyet postán vagy futárral juttatunk el
Önhöz. Kérjük válasszon az alábbi eszközök közül (a szűrőt
tartalmazzák):
○ ADSL modem: 5.450 Ft+áfa
○ Zyxel Prestige 660 RU – ADSL2 egybeépített modem és router,
1 Ethernet és USB porttal, szűrővel, házhozszállítással: 11.038
Ft+áfa 1 HÓNAP INGYEN ADSL JÁR AJÁNDÉKBA!!
○ Zyxel Prestige 660 HW – ADSL2 egybeépített modem és
vezetéknélküli router, 4 portos switch-vel, tűzfallal, szűrővel,
házhozszállítással: 19.520 Ft+áfa 1 HÓNAP INGYEN ADSL JÁR
AJÁNDÉKBA!!
 3 db ingyenes e-mail cím: ……………………@mail.3c-hungary.hu
……………………@mail.3c-hungary.hu
……………………@mail.3c-hungary.hu
(vagy saját domainhez.) Névegyezőség esetén sorszámmal látjuk el az
azonosítót. Egy mailboxhoz több e-mail cím is tartozhat. Tárhelyek
mérete: 10 Mbyte/mailbox. A mailboxok saját domainnel is kérhetőek.
 100 Mbyte ingyenes web tárhely:
http://web.3c-hungary.hu/cegnev ingyenes domaint hozza létre a 3C
Kft., és ehhez tartozzon az ingyenes tárhely. (Névegyezőség esetén
sorszámmal látjuk el az azonosítót.)
○ Saját domainhez kérem rendelni a web tárhelyet:
○ Már meglévő, máshol regisztrált domain névhez kérem a
webtárhelyet hozzárendelni. A máshol bejegyzett domain név
címe: ……………………………………….………..
○ alábbi pontban igényelt, 3C Kft. által térítés ellenében
bejegyzett domain-hez kérem az ingyenes webtárhelyet.
 Saját .hu vagy .eu domain név regisztráció akciós áron:
○ …………………………… .hu
Első éves díj: 5.000 Ft+áfa/év, További években: 4.000 Ft+áfa/év
A regisztrációt csak a Nyilvántartó Szabályzatnak való megfelelés, és
a
Domain
Regisztrációs
Adatlapunk
(http://www.3chungary.hu/Dh.htm) kitöltése esetén tudjuk bejegyezni. A díjak
regisztrátorváltás esetén is érvényesek.
○ …………………………… .eu
Éves díj: 8.000 Ft+áfa/év. A regisztrációt csak a Nyilvántartó
Szabályzatnak való megfelelés, és a Domain Regisztrációs
Adatlapunk (http://www.3c-hungary.hu/Deu.htm) kitöltése esetén
tudjuk bejegyezni. A díjak regisztrátorváltás esetén is érvényesek.
 Fix IP címet kérek, melynek akciós havi díja 250 Ft+áfa/hó. Ez esetben
szükséges a fix IP cím felhasználási céljának ismertetése (pl. LAN,
szerver, stb.): …………………………………………...........
 Router eszköz, mellyel több PC is csatlakoztatható az internetre:
○ Linksys DSL Router, 4 portos switch-vel: 14.543 Ft+áfa
○ Linksys DSL Wireless Router, 4 portos switch-vel: 18.344 Ft+áfa
Router igénylése esetén az igényelt eszközt postai úton
vagy
futárszolgálattal juttatjuk el a Felhasználóhoz.  Kérek felhasználásra
kész konfigurálást, 12.000 Ft+áfa egyszeri díj ellenében.
 Szerelői csomag: Amennyiben Szerelői csomaggal rendeli meg
szolgáltatásunkat, ebben az esetben nem Ön telepíti a szükséges modemet,
hanem általunk biztosított szakember végzi el a telepítést. Szerelői csomag
díja egyszeri 12.400 Ft+áfa, 6Mbps esetén 20.700 Ft+áfa! Amennyiben
nem rendeli meg ezt az opciót, tehát Ön kívánja beüzemelni a
berendezéseket, de a telepítés során mégis helyszíni kiszállást igényel,
egyszeri 8.900 Ft+áfa kiszállási díj fizetendő. Szerelői csomag csak az alap
modemre igényelhető, Zyxel és Linksys eszközökre nem.

AKCIÓS FELTÉTELEK

6.a. 2006. december 31-ig tartó ingyenes időszak akció
A 2006. december 31-ig tartó ingyenes időszak akcióra minden új ADSL felhasználó jogosult, aki az akció lejártáig eljuttatja hozzánk kitöltött szerződését. A
szolgáltatóváltásos felhasználók nem jogosultak az akcióra. Az akció visszavonásig érvényes, melyet a 3C Kft. honlapjának Internet szolgáltatásra vonatkozó
oldalán teszünk közzé (http://www.3c-hungary.hu/3adsl). Az akció a szerződéskötés utáni esetleges sebességmódosítás esetén is érvényes a módosult havi díjakra
vonatkozóan. Az ingyenes hónapok akció kötbérbe nem számítható be.
6.b.

„Hozd Magaddal” akció

„Hozd Magaddal” akciónk keretében, ha új, vagy meglévő ügyfelünk újabb ügyfeleket hoz, annyi ingyenes hónapot vehet igénybe a 2006. december 31-ig tartó
ingyenes időszakon túl, ahány új ügyfelet hozott, illetve a „hozott” ügyfelek is érvényesíthetnek további 1 ingyenes hónapot.
Az a cég, amelyik 3 Mbps vagy 6 Mbps sebességű csomagot rendelt, és a „Hozd Magaddal” akció keretében magánügyfeleket hoz, az esetben a cég csak minden
második magánszemély után jogosult ingyenes hónapok igénybevételére, ellenben az általa hozott magánszemély mindegyike megkapja az ingyenes hónapot.
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A „Hozd Magaddal” akcióra minden új és meglévő ügyfelünk jogosult, aki az akció lejártáig eljuttatja hozzánk kitöltött szerződését, és mind a „hozó”, mind a
„hozott” ügyfélnek 60 napon belül megvalósult a 3C Kft. által biztosított ADSL összeköttetés. Az akció visszavonásig érvényes, melyet a 3C Kft. honlapjának
Internet szolgáltatásra vonatkozó oldalán teszünk közzé (http://www.3c-hungary.hu/3adsl). Az akció a szerződéskötés utáni esetleges sebességmódosítás esetén is
érvényes a módosult havi díjakra vonatkozóan. Az a cég, amely 3 Mbps vagy annál nagyobb sebességre növeli a sebességet, a sebességnövelés időpontjától
számított hátralevő ingyenes hónapok a 3 Mbps vagy annál nagyobb sebességű csomagot igénybe vevő céges felhasználókra vonatkozó szabályok szerint kerülnek
elszámolásra. A „Hozd Magaddal” akcióban szerzett ingyenes hónapok kötbérbe nem számíthatók be.
Az akció kezdete előtt szerződött ügyfeleink is részt vehetnek a „Hozd Magaddal” akcióban.
A „Hozd Magaddal” akcióban való részvétel módja: A „hozó” ügyfélnek nem kell felénk jeleznie, kit hozott, hanem a „hozott” ügyfélnek kell feltüntetni a saját
szerződésén, őt melyik ügyfelünk hozta, a következő, keretezett rész kitöltésével:

Engem a 3C Kft. alábbi ügyfele hozott (Figyelem ide azt kell beírni, hogy Önt vagy cégét ki hozta!):
(„Hozó”) ügyfél neve/cégneve: ..................................................................................
(„Hozó”) ügyfél címe/székhelye: ...............................................................................
Az adatok valódiságáért felelősséget vállalok.

6.c.

„Zyxel ingyen hónap” akció

„Zyxel ingyen hónap” akciónk keretében, jelen szerződésben kínált Zyxel eszköz megrendelése esetén minden új ADSL felhasználónk jogosult 1 hónap ingyen
ADSL hónapra, aki az akció lejártáig eljuttatja hozzánk kitöltött szerződését, illetve Szerződésében megrendelte a Zyxel eszközök valamelyikét. Az akcióra azok is
jogosultak, akik nem a 3C Kft.-től kívánják beszerezni az eszközöket, hanem más forrásból vásárolják meg, és ezt a vásárlást igazoló számlával bizonyítani tudják,
továbbá az alábbi négyzet beikszelésével jelzik igényüket. Ez esetben a szerződés mellé mellékelni kell a számla fénymásolatát, mely számla nem lehet 1 hónapnál
régebbi keltű. Az akció visszavonásig érvényes, melyet a 3C Kft. honlapjának Internet szolgáltatásra vonatkozó oldalán teszünk közzé (http://www.3chungary.hu/3adsl). Az akció a szerződéskötés utáni esetleges sebességmódosítás esetén is érvényes a módosult havi díjakra vonatkozóan. A Zyxel ingyen hónap
kötbérbe nem számítható be.
 Zyxel eszközömet (Zyxel Prestige 660 RU vagy 660 HW) más forrásból szereztem be, melyről egy hónapnál nem régebbi keltű számlát mellékeltem a
szerződéshez, így igényt tartok az 1 hónap ingyen ADSL-re.
7.

Az ADSL szolgáltatás jellemzői

Az ADSL összeköttetés vezetékes telefonvonalon valósul meg, de internetezés közben is telefonálhat vagy faxolhat.
Az ADSL csomagokhoz tartozó maximum és minimum sebességek a következők:
Csomag neve
max. letöltési sebesség
max. feltöltési sebesség
512 kbps
96 kbps
512 kbps csomag:
1024 kbps
128 kbps
1 Mbps csomag:
2048 kbps
192 kbps
2 Mbps csomag:
3008 kbps
384 kbps
3 Mbps csomag:
6144 kbps
512 kbps
6 Mbps csomag:

min. letöltési sebesség
128 kbps
192 kbps
256 kbps
384 kbps
512 kbps

min. feltöltési sebesség
32 kbps
64 kbps
128 kbps
160 kbps
256 kbps

A forgalmazott adatmennyiség az internetezési szabályzat (AUP) betartása mellett korlátlan, és időkorlát sincs, tehát amennyiben az összeköttetésen nem történik
adatforgalom, a kapcsolatot a Szolgáltató nem bontja. Fix IP címeket igény esetén, indokolt mennyiségben, megfelelő dokumentálás mellett, a RIPE NCC
idevonatkozó szabályai szerint biztosítunk. A fix IP címek a szolgáltatás idejére korlátozva állnak rendelkezésre. A fix IP címhez tartozó DNS szolgáltatás egyszeri
beállítása ingyenes, további változtatást 10.000 Ft+áfa/alkalom díj ellenében végzi a Szolgáltató.
Amennyiben a Felhasználó nem rendelt szerelői opciót vagy konfigurálást, úgy az eszközök üzembe helyezéséről és beállításáról a Felhasználó gondoskodik, PPPoE
kliens szoftverről és annak beállításairól minden esetben a Felhasználó gondoskodik (Windows XP tartalmazza a kliens szoftvert).
Üzleti vagy háztartáson kívüli megosztás nem megengedett. Egyidejűleg csatlakoztatható PC-k maximális száma: magán 512 kbps, 1 Mbps, illetve céges 512 kbps
csomag esetén 1 db, magán 2 Mbps esetén 2 db, magán 3 Mbps és céges 1 Mbps esetén 3 db, céges 2 Mbps esetén 5 db, céges 3 és 6 Mbps esetén korlátlan.
Lehetőség van az ADSL összeköttetés sebességének módosítására, melynek egyszeri díja 5.500 Ft+áfa, az ÁSzF feltételei szerint.
Áthelyezés csak telefonvonallal együtt lehetséges, melynek előfizetője nem változhat. Az ADSL áthelyezés egyszeri díja 9.600 Ft+áfa. Áthelyezés esetén a szerződés
futamideje nem változik. Amennyiben az áthelyezés műszaki okokból nem kivitelezhető, és az eredeti címen a Felhasználó nem kívánja tovább üzemeltetni a
szolgáltatást, az áthelyezés felhasználói felmondásnak minősül.
8.

Időtartam és felmondás

A szolgáltatás kezdete az ADSL képesség kiépítése illetve a belépési jelszó átadásának napjától számít. A szerződés a szolgáltatás írásos megrendelését követően,
illetve a szolgáltatás kezdetétől számítva 1 éven belül nem mondható fel rendes felmondással. A határozott időszak 8. hónapjáig történő felmondás esetén az
Felhasználó köteles a Szolgáltató részére egy összegben megfizetni a határozott időszakból fennmaradó havi díjak összegét, a 8. szolgáltatási hónap után 4 havi díj
összegét. A határozott időszak lejártával a szerződés határozatlan idejűvé válik, változatlan szolgáltatási feltételek mellett. A Felhasználó 8 nap, a Szolgáltató 60 nap
felmondási idővel mondhatja fel a szerződést.
9.

Telepítés

Az ADSL szolgáltatást a Szolgáltató csak a Magyar Telekom Rt. (T-Com) szolgáltatási területén tudja nyújtani, azon belül is ott, ahol műszakilag megvalósítható. A
telepítési telefonvonalon nem működhet másik ADSL összeköttetés, és egyes riasztórendszerek is kizárják ADSL telepíthetőségét. A kiépíthetőség a
http://adslkereso.t-com.hu/ internetes honlapon, a legfrissebb adatbázis alapján ellenőrizhető, telefonszám és/vagy cím megadásával.
A Felhasználónak a Magyar Telekom Rt.-vel szemben a jelen előfizetői szerződés megkötésének időpontjában lejárt, kiegyenlítetlen tartozása nem állhat fenn.
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A Szolgáltató az üzembe helyezést a Szerződés visszaküldésétől számított 2 héten belül vállalja, amennyiben a műszaki feltételek lehetővé teszik a 2 héten belüli
telepítést. Amennyiben bizonyos műszaki feltételek (pl. szabad kapacitás, stb.) nem adottak, a telepítés 30 napon belül történik meg. Szerelői csomag esetén 30
napon belül vállaljuk a telepítést. Amennyiben a telepítés műszaki vagy jogi okokból nem teljesíthető, úgy a jelen szerződés ellehetetlenülés okán megszűnik.
Lehetőség van gyorsított, 8 napon belüli, úgynevezett Express telepítésre is, melynek felára egyszeri 18.300 Ft+áfa, melyet a következő négyzet beikszelésével
rendelhet meg, Szerelői csomaggal történő megrendelés esetében is. Express telepítés igénylése esetén a modemet és a szükséges eszközöket is 8 napon belül
juttatjuk el a Felhasználóhoz.

 Express telepítést kérek.
A telepítés megtörténtéről a Felhasználó tájékoztatást kap, és telefonon keresztül vagy modem küldése esetén a modemhez csomagolva megkapja a belépési ADSL,
mail és web tárhely jelszót/jelszavakat. Domain név regisztráció igénylése esetén, a bejegyzés megtörténtét követően kap értesítést regisztráció megtörténtéről. Ha a
Felhasználó saját, újonnan bejegyzett vagy áthozott domain nevéhez igényelte a web tárhelyet, a web tárhelyhez szükséges jelszót is a regisztrációt követően kapja
meg.
Az opcionálisan megrendelhető modemet és/vagy routert 2 héten belül, postai úton vagy futárszolgálattal juttatjuk el a Felhasználóhoz, raktárkészlettől függően.
Amennyiben a telepítés során mégis helyszíni kiszállást igényel, egyszeri 8.900 Ft+áfa kiszállási díj fizetendő. A modem és a szűrő nem része a szolgáltatásnak, de
meghibásodás esetén a garanciális időn belül a Szolgáltató kicseréli telephelyén, munkaidőben, előre egyeztetve.
10. Pénzügyi feltételek
A fizetés módja:

○ átutalási csekk

○ banki átutalás

Amennyiben egy évre előre, egy összegben kívánja kifizetni a havi díjakat 3% kedvezményt biztosítunk a havi díjakból. Ez esetben a „Hozd Magaddal” akcióban
szerzett további ingyenes hónapokat a határozott időszak után lehet érvényesíteni.

 Egy összegben kívánok fizetni.

Fizetési határidő a számla/csekk keltétől számított 10 nap. A késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 15 nap késedelem esetén jogosult a
Szolgáltató a szolgáltatást felfüggeszteni, illetve később a jogszabályoknak megfelelően megszüntetni és kártérítést fizettetni, fizetési garanciát kérni.
A havi díj a szolgáltatás kezdetétől és végétől függően, időarányosan kerül kiszámlázásra.
Amennyiben a megrendeléskor megadott címen és telefonszámon az ADSL szolgáltatás csak az akció határidejének lejártát követően válik elérhetővé, úgy a
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben az Felhasználó a szerződés érvényességének határidején belül nem mondja le megrendelését, úgy e későbbi
időpontban esetlegesen érvényes aktuális akciós feltételek mellett biztosítsa az Felhasználó számára az ADSL hozzáférést.
A jelen díjszabás az akció visszavonásáig beérkezett és aláírt szerződés esetén érvényes és hatályos. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen
díjszabásban foglalt díjait, valamint a szolgáltatás feltételeit részben vagy egészében módosítsa az irányadó jogszabályokkal és hatósági rendelkezésekkel
összhangban. Amennyiben a szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása elfogadásnak minősül.
11. Jogi kérdések

 Nem kérek e-mailben történő értesítéseket, információkat a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatban. E nyilatkozat megjelölésének hiányában
hozzájárulok, hogy a szerződésben megadott és/vagy igényelt e-mail címeimre a Szolgáltató információkat küldjön.
Az Egyedi Előfizetői Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos ÁSZF, illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Felhasználó a hálózat használata során kötelezi magát arra, hogy mind a Szolgáltató vonatkozó használati rendelkezéseit (Acceptable Use Policy –
http://www.3c-hungary.hu/AUP.html), mind az Internet hálózat használatának általános előírásait betartja (RFC 1855 Netiquette Guide Lines http://www.dtcc.edu/cs/rfc1855.html).
A Felhasználó kijelenti, hogy jelen dokumentumban megadott adatok a valóságnak megfelelnek, adatváltozás esetén a Szolgáltatót 8 napon belül írásban értesíti.
Jelen szerződés aláírásával a Felhasználó kijelenti, hogy az abban foglaltakat megismerte, elfogadta, a megjelölt szolgáltatást ezennel megrendeli, és tudomásul
veszi, hogy csak a megfelelően kitöltött Megrendelés és Egyedi Előfizetői Szerződés tekinthető érvényesnek, továbbá hozzájárul, hogy elérhetőségeit a Szolgáltató
továbbítsa a futárszolgálatnak, kézbesítési időpont egyeztetés céljából.
Kelt: ………………..……………., 2006. ………………………….

Szolgáltató aláírásának dátuma (Szolgáltató tölti ki): .................................................

…………………………………………..……………….
Felhasználó aláírása

…………………………………………..……………….
Szolgáltató aláírása
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