NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………., (anyja neve: ………………..………………, lakcíme:
……………………………………………….., szül.: …………………………………………., szig.: ………………….…),
mint a ………………………………………………………………..………. szám alatti ingatlan (a továbbiakban:
Ingatlan) bérlője/használója (a megfelelő jogcím aláhúzandó) jelen nyilatkozatom aláírásával kijelentem, hogy
hozzájárulok ahhoz, hogy a UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34., cégjegyzékszám: 01-09-366290, adószáma: 10987278-2-44), mint
szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató – munkavállalói/megbízottjai az Ingatlan területén a Szolgáltató által
elhelyezésre kerülő telekommunikációs hálózat – a továbbiakban: Hálózat – kiépítése céljából, az ahhoz
szükséges mértékben az Ingatlant használják és az Ingatlant érintő szükséges átépítési munkálatokat elvégezzék.
Jelen nyilatkozatom aláírásával kijelentem továbbá, hogy valamennyi személyt, akinek az Ingatlan vonatkozásában
fennálló jogát (például, de nem kizárólagosan az Ingatlan tulajdonosát/tulajdonosait) a jelen nyilatkozatban
foglaltak érintik, a jelen nyilatkozat tartalmát képező munkálatokról a jelen nyilatkozatom megtételét megelőzően
teljeskörűen tájékoztattam.
Kijelentem továbbá, hogy jogosult vagyok a jelen nyilatkozat megtételére, ahhoz valamennyi személy, akinek az
Ingatlan vonatkozásában fennálló jogát (például, de nem kizárólagosan az Ingatlan tulajdonosa/tulajdonosai) a
jelen nyilatkozatban foglaltak érintik, a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően hozzájárult.
Jelen nyilatkozatommal továbbá meghatalmazom a fent hivatkozott Ingatlan mindenkori tulajdonosát,
_________________________ -t (születési hely, idő: __________________________; anyja neve:
____________________;
lakcím:
_______________________________;
szig.
Szám:
___________________________), hogy a fent hivatkozott Ingatlanra vonatkozó bérleti/használati jogviszonyom
megszűnését követően Szolgáltatóval kötött előfizetői szerződésemet megszüntesse, és az azzal kapcsolatos
ügyintézési feladatokat helyettem és nevemben ellássa.
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatban foglaltak részben vagy egészben
nem felelnek meg a valóságnak (például, de nem kizárólagosan nem rendelkezem az Ingatlan tulajdonosainak a
jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges hozzájárulásával) és ha a Szolgáltató által a jelen nyilatkozatom alapján
elvégzett munkálatok vagy az Ingatlan használata vonatkozásában harmadik személy (például, de nem
kizárólagosan az Ingatlan tulajdonosa/tulajdonosai) bármely oknál fogva az őt ért vagyoni illetve nem vagyoni
kárért Szolgáltatóval szemben követelést támaszt, úgy a Szolgáltatóval szemben támasztott valamennyi követelés
vonatkozásában ezen személy részére a Szolgáltató helyett teljesítek, továbbá elismerem, hogy a fenti felróható
magatartásommal Szolgáltatónak okozott teljes kárért felelősséggel tartozom.
Ügyfélszám:
Dátum:

Előfizető aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 (aláírás, név; lakcím, szig. szám)
Tanú 2 (aláírás, név, lakcím, szig. szám)

