
Tárgy: Szolgáltatás felmondása 

Tisztelt CRITERION Biztonsági Szolgáltatások Zrt! 

Partnerkód:  

Objektum azonosító: 

Előfizető neve/Cégnév: 

Lakcím/Székhely:  

Anyja neve (Lakossági előfizető):  

Születési hely, év, hó, nap (Lakossági előfizető): 

Védett objektum címe/ Védett gépjármű rendszáma: 

Alulírott    a     objektum azonosítójú 

          távfelügyeleti szolgáltatási szerződést, mint Előfizető, ezúton felmondom. 

Indoklás: 

A felmondási idő az ÁSZF 10.1.1.1. pontja alapján 30 nap. A felmondási idő számításának elő napja a felmondási idő 
kezdő napját követő nap, azaz az Előfizető írásbeli, aláírással ellátott felmondására vonatkozó nyilatkozatának 
Szolgáltató általi kézhezvételét követő első nap.  

Felmondási idő alatt         kérem                nem kérem a távfelügyeleti központba érkező jelzésekre történő intézkedést. 

Nyilatkozat GSM/GPRS átjelző készülékkel rendelkezők számára: 

Amennyiben a szolgáltatáshoz tartozó átjelző eszköz a CRITERION Biztonsági Szolgáltatások Zrt. tulajdona, annak 
visszajuttatása érdekében kérjük az alábbi lehetőségek közül kötelezően válasszon egyet:  

          Magam szerelem le és juttatom el személyesen (cím: 1139 Budapest, Teve utca 51.) vagy postai úton (cím: 
1300 Budapest 3, Pf. 92.) a Szolgáltató felé az átjelző készüléket rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban. 

Kérem a Szolgáltatót, hogy küldjön ki szerelőt az átjelző eszköz leszerelése érdekében, a műszaki osztállyal 
előzetesen, telefonon történtő egyeztetéskor kapott díj ellenében.  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben fentiek közül egyiknek sem tesz eleget, úgy a Szolgáltató, 
objektumvédelmi távfelügyeleti szolgáltatás esetén az Egyedi szolgáltatási szerződés 7. pontja alapján nettó 39.900 
Ft + Áfa, felvonó távfelügyeleti szolgáltatás esetén az Egyedi szolgáltatási szerződés 6. pontja alapján nettó 59.900 Ft 
+ Áfa összeget érvényesít Előfizető felé, a szolgáltatás megszűnését követő 30 nap elteltével. 

Mellékletek: 

Az új tulajdonos/bérlő elérhetőségei (amennyiben megadásához hozzájárul):* Név: 

Telefonszám:  

Kelt: ..............................................              .........................................................................
Előfizető aláírása 

*Adatokat az „Adatkezelési tájékoztató - ajánlatkérők részére"-ben foglaltak szerint kezeljük, mely megtalálható a CRITERION 
Távfelügyelet - Adatkezelési tájékoztatók oldalon 
Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjeként, továbbá természetes személy 
meghatalmazottjaként a jelen okirat aláírásával büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az okirat aláírására a
szükséges felhatalmazással rendelkezem. Meghatalmazott esetén a nyilatkozat érvényességéhez szükséges a meghatalmazás
csatolása. 

CRITERION Biztonsági Szolgáltatások Zrt. 
Távfelügyeleti üzletág 
1139 Budapest, Rozsnyai utca 21-25. 

E-mail:  ugyfelszolgalat@criterion.hu
P. cím:  1300 Budapest, Pf. 92.
Tel.: 1447
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