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CERERE MODIFICARE CONTRACT/SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM 
 

Subsemnatul, -a /Alulírott 

nume /név 
utilizator/felhasználó 

 calitate/minőség  

domiciliu/ lakcím 
sediu /székhely 

 CNP/személyi szám 

cui/adószám  nr. înreg./bejegyzési szám  

număr telefon/ telefonszám  nr. contract / szerződés száma  

locul prestării serviciului 
szolgáltatás helye 

 

adresa de facturare 
számlázási cím 

 

număr persoane (pf) 
személyek száma (msz) 

 capacitatea recipientului 
tárolóedény mérete  

 cantitate colectată (pj) 
gyűjtött mennyiség (jsz) 

 

Solicit aprobarea următoarelor modificări: 
Kérelmezem az alábbi módosítások jóváhagyását: 

(noua) adresă de prestare a serviciului  
szolgáltatás (új) helyszíne 

 

număr real al persoanelor care locuiesc 
în prezent la adresa de prestare 
a lakásban jelenleg ténylegesen 
tartózkodó személyek száma 

 perioada de suspendare a  serviciului 
szolgáltatás szüneteltetési időszaka 

 

noul nume (denumire) 
az új név (megnevezés) 

 

alte modificări (descriere) 
más módosítások (leírás) 

 

motivul  
indoklás 
 
 

 

acte depuse pentru dovedirea solicitării 
a kérelmet igazoló mellékelt iratok 

 

Informare / Tájékoztatás 

Durata maximă a suspendării contractului este de 6 luni şi se va putea reînnoi pe bază de cerere, dacă este cazul.  De 
asemenea vă informăm că pe perioada suspendării departamentul transporturi va efectua verificări prin sondaj şi dacă 
recipientul de colectare este amplasat pentru golire, atunci vom factura contravaloarea serviciului pe întreaga  perioadă  de 
suspendare.  
A felfüggesztés maximális időtartama 6 hónap, és adott esetben az időtartam kérés alapján megújítható. Tájékoztatjuk 
továbbá, hogy a szállítási részleg a szüneteltetés ideje alatt szúrópróbaszerűen ellenőrzést végez, és amennyiben a 
hulladéktároló edény ki van téve ürítésre, úgy a felfüggesztés teljes időtartamára kiszámlázzuk a szolgáltatás díját. 
Declaraţie / Nyilatkozat 

Datele de mai sus corespund realităţii. Mă angajez că tot ceea ce înseamnă contravaloarea serviciilor care fac obiectul 
contractului cu numărul de mai sus, precum şi alte cheltuieli în legătura cu aceasta le voi stinge în termenul convenit. 
A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok a szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékének, 
valamint a szolgáltatással vagy azzal kapcsolatban felmerülő egyéb díjaknak, költségeknek a határidőn belüli kiegyenlítésére. 
Accept, că deșeurile excedentare, care nu mai încap în pubela contractată, vor fi colectate de către operator numai în saci 
suplimentari preplătiți, sau în cadrul unui transport separat solicitat prin comandă. 
Tudomásul vettem, hogy a szerződött méretű kukába nem férő többlethulladékot csakis előre megvásárolt pótzsákban, vagy 
pedig külön megrendelő alapján szállítja el a szolgáltató.  
Data/        Semnătura solicitant/ 
Dátum ________________________   Kérelmező aláírása    ____________________
  


