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4600 Kisvárda Kölcsey utca 2/ATel.:1245
e-mail:ugyfelszolgalat@naracom.hu

Igénybejelentő lap

1.ADATLAP
a) Az előfizető személyes adatai:
Előfizető neve

Lakóhely, tartózkodási hely/Székhely

Számlázási cím

Pénzforgalmi számlaszám1

Az előfizetői hozzáférési pontot magában
foglaló ingatlan használati jogcíme

Tulajdonos                       Hozzátartozó
bérlő 
albérlő   

Természetes személy előfizető további adatai
Előfizető születési neve

Születési hely, idő

Anyja születési neve

Azonosító okmány típusa, száma:

Nem természetes személy előfizető további adatai
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám

Képviselő neve: Adószám:

Kapcsolattartásra alkalmas lehetőségek
Telefonszám : E-mail cím2:
Mobiltelefonszám: Fax szám:

b) Szolgáltató adatai:
Név: Naracom Kft. Központi ügyfélszolgálat telefonszáma: 1245
Székhely: 4600 Kisvárda Kölcsey u. 2/A Központi ügyfélszolgálat:4600 Kisvárda Kölcsey u. 2/A
Postacím: 4600 Kisvárda Kölcsey u. 2/A Hibabejelentő valamennyi elérhetősége:

telefonszám:   1245 ,    telefax:06-45/500-264
e-mail:ugyfelszolgalat@naracom.hu

Cégjegyzékszám: 15-09-067756 Internetes honlap elérhetősége: www.naracom.hu

c)Igényelt szolgáltatás:
              Szolgáltatás megnevezése                         Szolgáltatás havi díja

Internet szolgáltatás                                                                                Ft

Kábeltelevízió szolgáltatás                                            Ft

Telefon szolgáltatás                                                               Ft

 Az igényelt szolgáltatásra, a bekötés napjától határozott 1 év hűségidőt vállalok.              

Díjfizetés módja

Postai csekken

Ügyfélszolgálatnál pénztári befizetés (254 Ft kedvezmény)

Banki átutalás  (254 Ft kedvezmény)

Az igényelt csomaggal kapcsolatos  szóbeli tájékoztatást tudomásul vettem! X
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Naracom Informatika Kft.

4600 Kisvárda Kölcsey utca 2/ATel.:1245
e-mail:ugyfelszolgalat@naracom.hu

Az igény műszaki elbírálásának határideje a bejelentéstől számított  15 nap!

d.)Műszaki kivitelezés

1. Az igényelt szolgáltatás a műszaki feltételek szempontjából  :                                      kivitelezhető

                                                             nem kivitelezhető

    egyéb*

* 
A telepítés során felmerült problémák leírása, lehetséges megoldása, egy későbbi időpont megjelölése:

2. Amennyiben a műszaki feltételek nem adottak, és a szolgáltatás telepítése nem kivitelezhető ennek tényét 
tudomásul veszem!

Kisvárda, 2016.

       
                                    _______________________                                                                    _______________________________

    megrendelő szolgáltató/rendszertelepítő

____________________________
ingatlan tulajdonosa 



Naracom Informatika Kft.

4600 Kisvárda Kölcsey utca 2/ATel.:1245
e-mail:ugyfelszolgalat@naracom.hu

Meghatalmazás

Alulírott
név: .....................................................................................................................................
Anyja neve.: .......................................................................................................................
Lakcíme: .............................................................................................................................
Személyigazolvány száma: ................................................................................................

meghatalmazom
.......................................................................................................................... -t,
Anyja neve.: .......................................................................................................................
Lakcíme: .............................................................................................................................
Személyigazolvány száma.: ...............................................................................................
hogy helyettem a(z) aláírja az előfizetői szerződést.

A meghatalmazás kizárólag az adott ügyletre vonatkozik.

Kelt:

........................................................  ........................................................
meghatalmazó meghatalmazott

........................................................  ........................................................
1. tanú neve 2. tanú neve

Lakcíme : Lakcíme:

Szig.: Szig.:
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