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Szerződés szerinti név:______________________________________
Bejelentem, hogy kérem a
Magyarország – Irányítószám:__ __ __ __ 
Megye: ___________________ Város: __________________
Közterület neve: ______________________ Jellege: __________
Száma: _______ Épület: ______ Emelet: ______ Ajtó:____ címen lévő 
távfelügyeleti / karbantartási (bekarikázandó) szolgáltatási szerződés megszűntetését.
A szerződéskötés dátuma: _______________    Hűségidő:  Van* / Nincs
* Hűségidő esetén a mindenkori ÁSZF-ben meghatározott feltételek az érvényesek a kötbérre és leszerelési költségekre vonatkozóan.

A felmondás oka: _____________________________________________________________________
Mikortól kívánja megszüntetni a szolgáltatást? Dátum: 20___.___.___
(Felhívjuk figyelmét, hogy a felmondási idő a felmondástól számított 30 naptári nap!)

MEGBÍZÓI NYILATKOZAT:
(nyomtatott nagybetűvel töltse ki, jogi személy esetén pecsét, aláírással kérjük ellátni, valamint aláírási címpéldányt kérünk csatolni!)
Alulírott:_____________________________________________(név) 
Magánszemély esetén: 
Születési hele – ideje: __________________________________________
Anyja neve: ________________________, Szig száma:________________
Lakcím/tartózkodási cím:________________________________________

Cég v. jogi személy esetén:
Adószám: __________-___-___, Cégjegyzékszám: ___-___-________
Bankszámlaszám: ____________-____________-____________
Kapcsolattartó neve és telefonszáma: __________________, +36-___-____________

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy jelen okiratban valós adatokat adtam meg. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat valótlan 
tartalma esetén az ezzel járó jogkövetkezményeket viselnem szükséges. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az átjelző készüléket 
(távfelügyeleti szolgáltatás esetén) az Objekt-Őr Kft. biztosította, az esetben azt kötelességem visszajuttatni a szolgáltatóhoz vagy lehetőséget 
biztosítani az átjelző eszköz leszereléshez. A leszerelést külön díj ellenében végzik szakembereink. Amennyiben a Megbízó nem biztosít időt és 
alkalmat az Objekt-Őr Kft. tulajdonát képző átjelző készülék leszereléséhez, akkor a szolgáltatási szerződésben és a mindenkori ÁSZF-ben 
megfogalmazottak szerint az Objekt-Őr Kft, mint Megbízott számlája jogosságát (GPRS Távfelügyeleti átjelző eszköz díja + szerelési 
díjkedvezmény -ha volt- ) elismerem és aláírásommal elfogadom. 

Ezen szerződés felmondást a felek, mint minden akaratukkal megegyezőén írták alá és szüntették meg. 

Kelt: _________________, 20___. év _______________ hó ____ nap 

____________________________         
 1. oldal      Aláírás (cégszerű) 

SZERZŐDÉS FELMONDÁSI ADATLAP
H51-es Meglévő szolgáltatási szerződés felmondásához kitöltendő nyomtatvány

Ügyfél vagy szerződés azonosító (BELAZ): 


