Kérjük olvashatóan, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL szíveskedjen kitölteni!

SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK – MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE
Elérhetőségi telefonszám: …………………………………………………… e-mail cím: ……………………………………………………
Átvételi mód: GLS futárszolgálat
Roaming használat:

igen nem

vagy üzlet:

Óbuda,

Budapest,

Szeged

(kérjük bekarikázni)

(kérjük bekarikázni)

Választott mobilinternet csomag: (kérjük, válasszon egyet)
o
o
o
o
o
o
o
o

Vállalati Hipernet Start (4 GB) ........................................................................................ br. 2 700 Ft / hó
Vállalati Hipernet Active (7 GB) ...................................................................................... br. 3 400 Ft / hó
Vállalati Hipernet Medium (13 GB) ................................................................................ br. 4 300 Ft / hó
Vállalati Hipernet Heavy (24 GB) .................................................................................... br. 5 400 Ft / hó
Vállalati Hipernet Pro (50 GB) ........................................................................................ br. 5 800 Ft / hó
Vállalati Hipernet 1TB (1000 GB).................................................................................... br. 6 825 Ft / hó
Vállalati Hipernet 1TB+ (1000 GB) túlforgalmazás esetén br. 21 000 Ft felár ............... br. 6 825 Ft / hó
Vállalati Hipernet Korlátlan .......................................................................................... br. 26 775 Ft / hó

Választott számlázási forma: (kérjük, válasszon egyet)
o
o
o
o
o
o
o

(NEGYEDÉVES: január, április, július, október)

HAVI számlázás, csoportos beszedés elektronikus úton küldött számlával .............. br. 320 Ft / számla
HAVI számlázás, banki átutalás elektronikus úton küldött számlával ....................... br. 320 Ft / számla
NEGYEDÉVES számlázás, csoportos beszedés elektronikus úton küldött számlával ........... 0 Ft / számla
NEGYEDÉVES számlázás, csoportos beszedés papír alapú számla küldéssel ............. br. 320 Ft / számla
NEGYEDÉVES számlázás, banki átutalás elektronikus úton küldött számlával .................... 0 Ft / számla
NEGYEDÉVES számlázás, banki átutalás papír alapú számla küldéssel ...................... br. 320 Ft / számla
NEGYEDÉVES számlázás, csekkes befizetés papír alapú számla küldéssel................. br. 640 Ft / számla

A megrendelőlap mellé szükséges: a személyi igazolvány, a lakcímkártya és az adókártya fénymásolata/képe!
Számlázási név: _________________________________________________________________________
Születéskori név: ________________________________________________________________________
Lakcímkártya szerinti állandó bejelentett lakcím: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
Anyja neve: ____________________________________________________________________________
Születési hely: _________________________ , idő: ___________________________________________
Adóazonosító: _________________________ Szem. ig. szám: ___________________________________
Bankszámlaszám (és bank neve): _____________________________________________ (kaució visszafizetéséhez)
Postázási név, cím: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Az Alarm Trade Kft. felhívja figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.

Kelt:

, ……………… év ……… hó ……… nap

_______________________________
aláírás

Kérjük olvashatóan, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL szíveskedjen kitölteni!

SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK – TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE
Elérhetőségi telefonszám: …………………………………………………… e-mail cím: ……………………………………………………
Átvételi mód: GLS futárszolgálat
Roaming használat:

igen nem

vagy üzlet:

Óbuda,

Budapest,

Szeged

(kérjük bekarikázni)

(kérjük bekarikázni)

Választott mobilinternet csomag: (kérjük, válasszon egyet)
o
o
o
o
o
o
o
o

Vállalati Hipernet Start (4 GB) ........................................................................................ br. 2 700 Ft / hó
Vállalati Hipernet Active (7 GB) ...................................................................................... br. 3 400 Ft / hó
Vállalati Hipernet Medium (13 GB) ................................................................................ br. 4 300 Ft / hó
Vállalati Hipernet Heavy (24 GB) .................................................................................... br. 5 400 Ft / hó
Vállalati Hipernet Pro (50 GB) ........................................................................................ br. 5 800 Ft / hó
Vállalati Hipernet 1TB (1000 GB).................................................................................... br. 6 825 Ft / hó
Vállalati Hipernet 1TB+ (1000 GB) túlforgalmazás esetén br. 21 000 Ft felár ............... br. 6 825 Ft / hó
Vállalati Hipernet Korlátlan .......................................................................................... br. 26 775 Ft / hó

Választott számlázási forma: (kérjük, válasszon egyet)
o
o
o
o
o
o
o

(NEGYEDÉVES: január, április, július, október)

HAVI számlázás, csoportos beszedés elektronikus úton küldött számlával .............. br. 320 Ft / számla
HAVI számlázás, banki átutalás elektronikus úton küldött számlával ....................... br. 320 Ft / számla
NEGYEDÉVES számlázás, csoportos beszedés elektronikus úton küldött számlával ........... 0 Ft / számla
NEGYEDÉVES számlázás, csoportos beszedés papír alapú számla küldéssel ............. br. 320 Ft / számla
NEGYEDÉVES számlázás, banki átutalás elektronikus úton küldött számlával .................... 0 Ft / számla
NEGYEDÉVES számlázás, banki átutalás papír alapú számla küldéssel ...................... br. 320 Ft / számla
NEGYEDÉVES számlázás, csekkes befizetés papír alapú számla küldéssel................. br. 640 Ft / számla

A megrendelőlap mellé szükséges: a képviselőre vonatkozó aláírási címpéldány másolata, a képviselő
személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adókártyájának fénymásolata/képe!
Számlázási név: _________________________________________________________________________
Székhely: ______________________________________________________________________________
Adószám: _____________________________ Cégjegyzék szám: _________________________________
Bankszámlaszám (és bank neve): ______________________________________________________________
Postázási név, cím: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Képviselő (aláíró) neve: ___________________________________________________________________
Születéskori neve: _______________________________________________________________________
Lakcímkártyája szerinti állandó bejelentett lakcíme: ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
Anyja neve: ____________________________________________________________________________
Születési hely: _________________________ , idő: ___________________________________________
Adóazonosító: _________________________ Szem. ig. szám: ___________________________________
Az Alarm Trade Kft. felhívja figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.

Kelt:

, ……………… év ……… hó ……… nap

_______________________________
aláírás

