Kérjük olvashatóan, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL szíveskedjen kitölteni!

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

vagy üzlet:

Óbuda,

Budapest,

Szeged

(kérjük bekarikázni)

Választott VOICE tarifacsomag: (kérjük, válasszon egyet- csatolt árlista alapján)
o Flat 7 tarifacsomag .......................................................................................................... br. 2 794 Ft / hó
o Flat 5 tarifacsomag + Vállalati Mobil Online 1 GB .......................................................... br. 4 004 Ft / hó
o Full Flat tarifacsomag (korlátlan belföldi hívás) + Vállalati Hipernet Start 4 GB ............ br. 6 951 Ft / hó
Előfizetéshez rendelhető internet szolgáltatás: (plusz internet szolgáltatás igénye esetén, kérjük, válasszon
egyet- csatolt árlista alapján és írja a nevét a vonalra pl.: HIPERNET PRO vagy UNLIMITED)
o Vállalati _______________________ ................................................................ br. ___________ Ft / hó
Választott számlázási forma: (kérjük, válasszon egyet)

(HAVI)

o Banki átutalás / Csoportos beszedés e-számla küldéssel ............................................... br. 0 Ft / számla
o Banki átutalás / Csoportos beszedés papír alapú számla küldéssel ........................... br. 320 Ft / számla
o Csekkes befizetés papír alapú számla küldéssel ......................................................... br. 640 Ft / számla
Kaució / előfizetés (egyszeri): 10.000 Ft
Belépési díj (egyszeri): br. 3.429 Ft
A megrendelőlap mellé szükséges: a személyi igazolvány és a lakcímkártya fénymásolata/képe!

Számlázási név: _________________________________________________________________________
Születéskori név: ________________________________________________________________________
Lakcímkártya szerinti állandó bejelentett lakcím: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
Anyja neve: ____________________________________________________________________________
Születési hely: __________________________, idő: ___________________________________________
Szem. ig. szám: _________________________
Postázási név, cím: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Kijelentem, hogy elolvastam és hozzájárulok az Alarm Trade Kft. aktuális adatkezelési tájékoztatójában foglaltakhoz, mely a
https://triconnect.hu/adatvedelem/ weboldalon, vagy nyomtatott fomában üzleteiben nyitvatartási időben elérhető.

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

vagy üzlet:

Óbuda,

Budapest,

Szeged

(kérjük bekarikázni)

Választott VOICE tarifacsomag: (kérjük, válasszon egyet- csatolt árlista alapján)
o Flat 7 tarifacsomag .......................................................................................................... br. 2 794 Ft / hó
o Flat 5 tarifacsomag + Vállalati Mobil Online 1 GB .......................................................... br. 4 004 Ft / hó
o Full Flat tarifacsomag (korlátlan belföldi hívás) + Vállalati Hipernet Start 4 GB ............ br. 6 951 Ft / hó
Előfizetéshez rendelhető internet szolgáltatás: (plusz internet szolgáltatás igénye esetén, kérjük, válasszon
egyet- csatolt árlista alapján és írja a nevét a vonalra pl.: HIPERNET PRO vagy UNLIMITED)
o Vállalati _______________________ ................................................................ br. ___________ Ft / hó
Választott számlázási forma: (kérjük, válasszon egyet)

(HAVI)

o Banki átutalás / Csoportos beszedés e-számla küldéssel ............................................... br. 0 Ft / számla
o Banki átutalás / Csoportos beszedés papír alapú számla küldéssel ........................... br. 320 Ft / számla
o Csekkes befizetés papír alapú számla küldéssel ......................................................... br. 640 Ft / számla
Kaució / előfizetés (egyszeri): 10.000 Ft
Belépési díj (egyszeri): br. 3.429 Ft
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: __________________________________

Kijelentem, hogy elolvastam és hozzájárulok az Alarm Trade Kft. aktuális adatkezelési tájékoztatójában foglaltakhoz, mely a
https://triconnect.hu/adatvedelem/ weboldalon, vagy nyomtatott fomában üzleteiben nyitvatartási időben elérhető.

Kelt:

, ……………… év ……… hó ……… nap

_______________________________
aláírás

