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Alulírott Előfizető nyilatkozom, hogy az ONLINECAMERA BT. (6423 Kelebia, Szabadság utca 10.) által a 

http://onlinecamera.net/aszf-hu honlapján közzétett Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF) 

megismertem, a Szolgáltatóval kitárgyaltam, és azt teljes egészében változatlan formában elfogadom. 

Továbbá nyilatkozom arról, hogy az általam használt kamerákhoz igénylendő FTP tárhely szolgáltatásokról, a 

kamerák online elérhetőségeiről a Szolgáltató ÁSZF-ben rögzített weboldalán található űrlapon keresztül 

kameránként tájékoztatom Szolgáltatót. 

Szolgáltató kijelenti, hogy a kameránként az űrlapon leadott FTP tárhely igényeket e-mail formájában 

visszaigazolja Előfizető számára. Amennyiben előfizető válaszlevelében elfogadja a visszaigazolást, azaz kijelenti, 

hogy az igénylést ő maga adta le, úgy Szolgáltató a következőkben az Előfizető jelen szerződésének keretében 

kezeli az űrlapon lejelentett így rögzített kamerát illetve kamerákat. 

Előfizető adatai: 

Előfizető neve
 1
:  

Számlázási cím
 1
:  irsz  város  közterület  házszám 

Levelezési név 
4
:  

Levelezési cím
 4
:  irsz  város  közterület  házszám 

Kapcsolattartó neve
 1
:  

Mobiltelefonszám
 1
:  E-mail cím

 1
:  

Cégjegyzékszám
 3
:  Adószám

 3
:  

Születési hely és idő
 2
:  város  év  hó  nap 

Személyi ig. szám
 2
:  

Egyéb igazoló dokumentum
 5
:  megnevezés  sorszám 

 
1
 Kitöltése kötelező 

2
 Kitöltése természetes (magán) személy esetén kötelező 

3
 Kitöltése üzleti Előfizető esetén kötelező 

4
 Ha azonos a szerződő adataival, nem kell újra kitölteni 

5
 Nem kötelező kitölteni, ha a személyazonosság igazolása más úton biztosított 

 

Előfizető az alábbi módozatok közül a jelölőnégyzetbe „X”-et írva eldöntheti, mely fizetési módot választja az 
előfizetési díj, Szolgáltató részére történő megfizetésére. Amennyiben Előfizető nem kíván választani, úgy a 
fizetési módozatok közül a „Készpénzátutalási megbízás / Postal payment” kerül automatikusan a számlára 
feltüntetve, és a számla ennek megfelelően kerül kiállításra. 
 
    Készpénzátutalási megbízás / Postal payment    Bankátutalás / Bank transfer 

 

Szerződők aláírásukkal kijelentik, hogy az aktuális ÁSZF-ben rögzített és az Előfizető fent megadott e-mail címei 

közötti elektronikus levelezést, a postai tértivevényes levelezéssel teljesen egyenértékű levelezésnek tekintik. 

 

 

Kelt.: …………………………………….. helységben ………… év …………….……………… hó ………. napján 

 

 

 ……………………………………………….. ……………………………………………….. 
 Szolgáltató Előfizető 

http://onlinecamera.net/aszf-hu

