EXTRA GARANCIA SZERZŐDÉS ÉS
MEGHATALMAZÁS

Alulírott................................................. / aki született............................. ….....év ......hó ….....
napján, édesanyja neve:.......................... szig.sz.:..................) irányítószám:..................
város............…...................
utca...............
szám
alatti
lakos,
mint
a
…...............................................Társaság/Egyéni
vállalkozó
(székhelye:
….........................................., cégjegyzékszáma:.................................adószáma:..................... )
önálló eljárási joggal rendelkező képviselője,

meghatalmazom
…...................................../ aki született............................. …..... év ....... hó …..... napján,
édesanyja
neve:..........................
szig.sz.:..................)
irányítószám:..................
város............…................... utca............... szám alatti lakos,
hogy az alább megjelölt ügyben a társaság képviseletében érvényes jognyilatkozatot tegyen,
illetve teljes körűen eljárjon.
A meghatalmazás tárgya:
Eljárás a DiMa.hu Kft. (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó)vel
20…. Év…………. Hó ………..napján kötött, …………….. azonosítószámú
szerződés módosítása (különösen: adatváltozás, bővítés, korlátozás) szolgáltatás
lemondása, illetve további szolgáltatás megrendelése során, illetve minden az Extra
Tárhely
Garancia
szolgáltatáson
belül.
(
A
szolgáltatás
részletei
:
http://www.dima.hu/extragarancia/ )
Jelen meghatalmazás kifejezetten vonatkozik a telefonon, szóban tett ügyleti nyilatkozatokra,
azzal, hogy a meghatalmazottnak azonosítania kell magát a személyes adatainak önkéntes
megadásával, illetve – amennyiben ilyen rendelkezésre áll - meg kell adnia a társaság részére
biztosított ügyfélszámát, felhasználónevet és jelszót. Ezen utóbbi információ megismerésére
és a jelen meghatalmazásban foglalt ügyek során való megosztására meghatalmazottat
feljogosítom. Továbbá feljogosítom, hogy az Extra Tárhely Garancia szolgáltatáson belül
kapott egyedi email címen is eljárjon.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes és azt a DiMa.hu Kft. részére nyilatkozattételi
jogosultság igazolása érdekében adtam ki.
Az Extra Tárhely Garancia díjazása:
Meglévő ügyfeleinknek: 10.000 Ft / év ( a megfelelő sor elejére tegeyn x -et )
Új ügyfeleinknek 20.000 Ft / év

( a megfelelő sor elejére tegeyn x -et )

Alulírott meghatalmazott a jelen meghatalmazásban foglaltakat megismertem, annak
feltételeit magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Jelen okiraton tett aláírásommal egyúttal
önként hozzájárulok, hogy a DiMa.hu Kft. alkalmazottai (ügyfélszolgálata) a személyes
adataimat a jelen meghatalmazás alapján teendő nyilatkozatokhoz kapcsolódó telefonos
azonosításhoz megismerjék és azokat kizárólag e célból tárolják, kezeljék.
Kelt: Debrecenben, 20…... év ………. hó ….. napján
p.h..
____________________________
Név:
meghatalmazó
Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás_____________________________
Név:
Szig.sz.:

_________________________________
Név:
meghatalmazott
Aláírás:_______________________________
Név:
Szig.sz.

