
Kábeltelevízió Internet Telefon
AJÁNLATTÉTELI LAP 

  

Anyja neve:

Születési hely, idő

  

Születési neve

  

Személyi igazolvány szám (cégjegyzékszám):  

Állandó lakcím (Székhely): 

Kapcsola�artó telefonszám:  

E-mail cím:

Szolgáltatás helye:  

Számlázási cím: 

Fizetési mód:        banki átutalás    csoportos beszedési megbízás         csekk      e-számla 

Korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén a törvényes képviselő adatai:  

Neve: ____________________________________________________________________________ 

Születési neve: _____________________________________________________________________ 

Lakóhelye/székhelye:______________________________________________________________ 

Számhordozás: kérek nem kérek 

Hordozni kívánt szám: ___________________________________________ 
Jelenlegi telefonszolgáltatója: ____________________________________ 

Az LRT -COM Kft. a kábeltelevízió szolgáltatás szempontjából a Digi Kft. ügyfélszolgálati, számlázási, adatkezelési és üzemeltetési 
feladatait látja el.

Megrendelt szolgáltatások:

LRT-COM Távközlési Szolgáltató K . 

Ügyfélszolgála  elérhetőségek: Telefonszám: 06 80 811 911 ⋅ Web: h p://www.lrt-com.hu 
Székhely: 1047 Budapest, Fó�  út 56.  ⋅ Cégjegyzékszám: 01-09-962870 ⋅ Adószám: 23379846-2-41 ⋅ Közösségi adószám: HU23379846 

Bankszámlaszám: UNICREDIT Bank 10918001-00000075-84850005  

Név



NYILATKOZATOK 

Az előfizető hozzájárul személyes adatainak az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és 
üzletszerzés céljából történő kezeléséhez:  

igen  nem 

Telefon szolgáltatás megrendelése esetén kitöltendő: 

⎕ Hozzájárulok adataim tudakozóban való megjelenéséhez.  
⎕ Hozzájárulok adataim megjelenéséhez a nyilvánosan terjeszte� telefonkönyvben.  
⎕ Címem házszám nélküli megjelenését kérem.  
⎕ Hozzájárulok, hogy telefonszámomat a hívásakor a telefonközpont elküldje a hívo� fél számára, 
hogy az arra alkalmas készüléken megjelenjen.  
⎕ A hívásrészletezőn a hívo� fél teljes megjelenítése.  
⎕ Hozzájárulok az adataim feltüntetéséhez az előfizetői névjegyzékben.  
⎕ Hozzájárulok, hogy a szolgáltató az előválasztással választo� közve�tő szolgáltatónak az 
adataimat átadja.  
⎕Emelt díjas telefonszámok hívásának engedélyezése (06-90, 06-91).  
⎕ Nemzetközi hívásirányok hívásának engedélyezése. 

A létrehozandó Előfizetői szerződés időtartama: ⎕ határozo� ⎕határozatlan 
Ingatlan használatának jellege: ⎕ tulajdonos ⎕ albérlő ⎕ hozzátartozó 

Kijelentem, hogy az előfizetői szolgáltatást az alábbi minőségben kívánom igénybe venni: 
⎕ egyéni ⎕kis- és középvállalkozói ⎕ üzle�  

Az aláírásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató kezelje a személyes adatait! 

Kelt: Budapest, _____________________________ 
__________________________________ 

aláírás 

Az LRT -COM Kft. a kábeltelevízió szolgáltatás szempontjából a Digi Kft. ügyfélszolgálati, számlázási, adatkezelési és üzemeltetési 
feladatait látja el.

LRT-COM Távközlési Szolgáltató K . 

Ügyfélszolgála  elérhetőségek: Telefonszám: 06 80 811 911 ⋅ Web: h p://www.lrt-com.hu 
Székhely: 1047 Budapest, Fó� út 56.   ⋅ Cégjegyzékszám: 01-09-962870 ⋅ Adószám: 23379846-2-41 ⋅ Közösségi adószám: HU23379846 

Bankszámlaszám: UNICREDIT Bank 10918001-00000075-84850005  


