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ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HÍVÓSZÁMOT TARTALMAZÓ

MELLÉKLETE

 

Előf izető adatai

Előfizető neve: Telenor Magyarország Zrt.

Székhelye: 2045 Törökbálint Pannon út 1.

Cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma: 25-25-565653

Adószám: 00256112-2-55

Bankszámlaszám: 11773061-11111111

E-mail cím:

Telefonszám:

A cég nevében eljáró személy neve: Telenor Nóra

A cég nevében eljáró személy születési neve: Telenor Nóra

Anyja születési neve: Tesztelő Éva

1. Igazolvány típusa: Személyazonosító igazolvány (kártya) 1. Igazolvány száma: 784512ZR

2. Igazolvány típusa: 2. Igazolvány száma:

Szolgáltató

adatai

Szolgáltató neve: Telenor Magyarország Zrt.

Székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.

Postacím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.

Szolgáltató cégjegyzékszáma: 13-10-040409

Adatkezelési

ny ilatkozatok

Az előfizetői névjegyzékkel kapcsolatos nyilatkozatok:

Az Előfizető az alábbi nyilatkozatait a Telenor bármelyik ügyfélkapcsolati csatornáján (1220, +3620/200-0000, Értékesítési Pontok, www.telenor.hu, a MyTelenor webes
fületen, írásban, valamint a Szolgáltató honlapján található webform (űrlap) kitöltésével), sikeres ügyfél-azonosítást követően módosíthatja, illetőleg
visszavonhatja – az Értékesítés és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozatok 4.-5. pontjaiban foglalt nyilatkozatok
kivételével. Az az Értékesítés és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésével kapcsolatos 4.-5. pontokban foglalt nyilatkozat a szerződés időtartama

alatt nem módosítható, vagy vonható vissza. További részletek az Adatkezelési Tájékoztatóban (ÁSZF 2. számú melléklet) találhatóak. A hatályos jogszabályok
alapján megkövetelt nyilatkozatok - igen/nem jelölésekkel, ahol kötelező választani és a megfelelő érték jelölése aláhúzással történik.

1. Előfizetői névjegyzék:

Alulírott Előfizető kérem, hogy a Szolgáltató előfizetői adataimat minden irányban titkosan kezelje. Adataim felhasználhatóságáról a Telenorra nézve külön
rendelkezem.

igen / nem

Teljes cím (település, utca, házszám) megjelenítése igen / nem

Részcím (település, irányítószám) megjelenítése igen / nem

A Névjegyzékben megjelenő személyes adataim közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára felhasználhatóak. igen / nem

2. Értékesítés és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozatok:

Alulírott Előfizető hozzájárulok ahhoz, hogy a Telenor az előfizetői szerződésemben megadott címen (lakóhely, tartózkodási hely vagy székhely) részemre
tájékoztató anyagokat küldjön.

igen / nem

Alulírott Előfizető kijelentem, hogy a Telenortól az előfizető szerződésemben meghatározott telefonszám felhasználásával telefonon vagy egyéb távközlési úton (pl.
SMS-ben) reklámanyagot kívánok kapni, és hozzájárulok, hogy a Telenor üzletszerzési célból, ilyen módon megkeressen.

igen / nem

Alulírott Előfizető hozzájárulok, hogy a Telenor kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatkezeléssel a személyes jellemzőimet értékelje
annak érdekében, hogy részemre személyre szabott ajánlatot készítsen és szolgáltatásait továbbfejlessze.

igen / nem

3. Tételes számlamelléklet, hívásrészletező:

A Telenor a számlával együtt a tételes számlamellékletet is megküldi a számlás előfizetőnek. Számlás előfizetőként a Telenor által kibocsátott számláimhoz
rendszeres hívásrészletezőt kérek:

Nem

4. Az Egyedi Előfizetői Szerződésben foglaltak megismerése:

Alulírott Előfizető kijelentem, hogy a jelen Egyedi Előfizetői Szerződésben foglaltakat teljes körűen megismertem és tudomásul vettem. igen / nem

5. A szerződéskötést követő 14 napon belüli, szolgáltatásminőségi kifogás miatti felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás:

Az Előfizető az Értékesítési Ponton elvégzett szerződéskötést követően az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 14 napon belül a jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondhatja az ÁSZF 12.4. pontjában foglalt módokon, ha az előfizetői szerződés további teljesítéséhez fűződő érdeke azért szűnt meg, mert az igénybevételi
helyen a szolgáltatás minősége kültéren nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, vagy a szolgáltatás nem vehető igénybe. A felmondást a fent említett határidőn belül kell közölni a
Telenorral, tehát ezen határidőn belül annak meg kell érkeznie a Telenorhoz. Igénybevételi hely: az Előfizető eltérő nyilatkozata hiányában a jelen szerződés 1. pontjában lakóhelyként,
tartózkodási helyként, illetőleg Üzleti Előfizető esetén székhelyként megadott cím. Az azonnali hatályú felmondás alapján az előfizetői jogviszony a felmondás közlését követő napon
megszűnik. Az Előfizető köteles a Telenorral a felmondás személyes közlésekor a helyszínen, egyéb csatorna igénybevétele esetén a felmondás közlését követő 14 napon belül
Telenor Értékesítési Ponton elszámolni. Az elszámolás során – amennyiben az Előfizető a 3.7 pontban megjelölt eszközt le kívánja adni – a Telenor képviselője szemrevételezéssel a
helyszínen megvizsgálja az eszközt, melynek eredményét az Előfizetőnek a helyszínen átadott „Eszköz elszámolás nyomtatvány”-on feltünteti. Az elszámolás kapcsán a Telenor az

alábbiakat követelheti: 

- A szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás készülékadatok „kötbér mértékét meghatározó eszköz ártámogatás mértéke” sorban található összeget, amennyiben az Előfizető
az ott meghatározott eszközt nem adja le, vagy annak állapota a leadáskori vizsgálat alapján nem „kiváló” (azaz az eszköz nem karcmentes, gyári állapotú, vagy gyári tartozékainak
bármelyike, doboza hiányzik, vagy nem kiváló állapotú). 
A szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás készülékadatok pontban foglalt eszköz leadását követően a Telenor vagy közreműködője által elvégzett bevizsgálás során
megállapított, esetlegesen okozott kár megtérítését – tekintet nélkül arra, hogy a leadáskori szemrevételezéses vizsgálat eredménye szerint a készülék állapota „kiváló” értékelést
kapott. Ennek kapcsán a Felek 10.000 Ft kötbérösszegben állapodnak meg azzal, hogy a Telenor az ezt meghaladó kárát is érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv alapján. 

- A szerződéskötéstől a felmondásig eltelt időre járó arányos havidíjat, valamint forgalomarányos díjat tartalmazó szolgáltatás esetében az Előfizető által ténylegesen felhasznált
forgalom díját, vagy az igénybe vett eseti díjas egyéb szolgáltatások díját. 

Az elszámolás alapján a Telenor fizetési kötelezettségét az előfizetői elszámolás megtörténtétől számított 30 napon belül – amennyiben ilyen adat rendelkezésére áll – banki
átutalással, vagy postai úton teljesíti; míg az Előfizető fizetési kötelezettségét a Telenor által kiállított számlán feltüntetett fizetési határidőn belül teljesíti.

Ügyfél-azonosítás módja : ügyféladat

A szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás
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Mobiltelefonszám: +36202716864

Számhordozás esetén a számhordozási igénybejelentéstől a számhordozás megvalósulásáig biztosított ideiglenes hívószám: 

Megrendelt szolgáltatás: hangalapú igénybevételi díjat utólag fizető (számlás) szolgáltatás 
igénybevételi díjat utólag fizető (számlás) szolgáltatás

Üzleti előfizetői szerződés és szolgáltatási melléklet száma: 7048810089_01

Tarifacsomag neve: Telenor Blue M csomag

Szolgáltatás igénybevételének időtartama: határozott idejű 24 hónapos hűségidővel

Az előfizetéshez megrendelt további szolgáltatások:
Hívásátirányítás, Hívástartás, Hívásvárakoztatás, Hívófél-azonosítás, Lakossági Hívásértesítő, Cégen belüli 0 Ft, Hangposta Plusz, Konferenciahívás, Magas forgalmi limit 11 500 Ft,
MMS, Mobil Piactér Vásárlás, Online APN aktiváló, SMS, Tarifahűség felmondási díja, Telenor Blue Dupla Adat 2 GB, Telenor Blue Szórakozás Csomag, 

Jelen szerződés aláírásával 0,- Ft havidíjon megrendelem a Telenor Blue Dupla Adat 2 GB szolgáltatást.A szolgáltatásban foglalt adatmennyiség a tarifacsomagban foglalt adatmennyiség

felhasználására vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.Szolgáltató a kedvezményes adatcsomagban foglalt adatmennyiséget 24 hónapig, ezt követően visszavonásig nyújtja.A szolgáltatás további
részleteit az ÁSZF 4. sz. melléklete tartalmazza. 
Eszköz/készülék típusa: Samsung Galaxy S8 éjfekete 
IMEI szám: 356808094276249 
ICC szám: 893620000025051048
Eszköz ártámogatás: 54 999 Ft 
Eszköz ára: 164 990 Ft 

Számlaküldési címzett: Telenor Magyarország Zrt. 
Számlaküldési cím: 2045 Törökbálint Pannon út 1. 

Számlabefizetés módja: postai befizetés 
Hívásrészletezés: Nem 

Tarifacsomaghoz kapcsolódó információk

Havidíj
(Ft)

Díjszámítás
alapja

Havidíj tartalma Percdíj a havidíj erejéig (Ft) Adatforgalmi díj a havidíj
erejéig (Ft)

7380 Ft perc Korlátlan hálózaton belüli hívás 200 perc hálózaton kívüli hívás 2 GB Telenor
Blue Szórakozás Csomag

Hálózaton belül: 0 Ft. Hálózaton kívül,
Hangposta: 40 Ft

Percdíj a
havidíj

összegén
felül (Ft)

Adatforgalmi díj a havidíj
összegén felül (Ft)

Adatátvitel Hálózaton belül (Ft) Adatátvitel
Hálózaton
kívül (Ft)

Díjak (Ft)

Hálózaton
belül: 0 Ft.
Hálózaton

kívül,
Hangposta:

40 Ft

A tarifacsomagban foglalt
adatforgalmi keret

felhasználását követően a
szolgáltatás igénybevétele

0/0 kbit/s le- és feltöltési
sebességgel lehetséges.

A tarifacsomaggal a 4G/LTE hálózat elérhető. A 4G/LTE hálózat kizárólag kompatibilis
eszközzel, USIM-kártyával, földrajzilag korlátozott területen vehető igénybe. Az aktuális

hálózati lefedettségről a Szolgáltató Értékesítési pontjain kapható pontos tájékoztatás. Az
elérhető maximális sebesség egy névleges érték, amely az adott területen a szolgáltatást

biztosító hálózati technológia elérhetőségének, az azt támogató készülék meglétének, illetve a
hálózat aktuális leterheltségének függvénye.

Hűségidő lejárta után
fizetendő havidíjat a

mindenkor hatályos ÁSZF
határozza meg. Határozott
idő alatt fizetendő havidíj:
7.380 Ft E-Komfort csomag

nem teljesítésének díja: 1.000
Ft

A táblázatban szereplő adatok belföldi normál díjas felhasználhatóságra vonatkoznak és bruttóban értendők. 

A Telenor Blue tarifacsomagok esetén az Általános Szerződési Feltételekben foglalt díjak és a "Havidíj tartalma" alatt szereplő normál díjas felhasználhatóság belföldön és az 1. roaming díjzónában
(EU országokban) bonyolított forgalom esetén érvényesek, a következők szerint: az 1. roaming díjzónában a hívások fogadása díjmentes; a hívás-kezdeményezésre és SMS-küldésre a hálózaton kívüli
díj és felhasználhatóság; míg a bonyolított adatforgalomra a fenti adatkeret vonatkozik. 
A Telenor Blue tarifacsomagokban foglalt extra szolgáltatás: Telenor Blue Szórakozás Csomag, mely a tarifacsomaggal együtt kerül aktiválásra és ami a következőket foglalja magában díjmentesen
(részletes leírás a Számlás Díjszabásban található): 1) Telenor Blue MyTV csomag; 2) Telenor Blue MyTV adatcsomag; 3) Telenor Blue MyMusic.Ha az Előfizető a Telenor Blue Szórakozás
Csomagban foglalt szolgáltatásokat 3 hónapig nem használja (nem történik belépés a szolgáltatásba, vagy mobil adatfogyasztás a meghatározott szolgáltatások felé), úgy a Telenor az Előfizető
kéréséig felfüggesztett állapotba helyezheti az abban foglalt szolgáltatásokat.A Telenor fenntartja a jogot, hogy a Telenor Blue Szórakozás Csomagot, az abban foglalt szolgáltatások listáját az

Előfizető előzetes (30 napos) értesítése mellett módosítsa, egyes szolgáltatásokat töröljön és/vagy újabb szolgáltatásokkal egészítse ki. 

Az Előfizető hozzájárul a tarifacsomag keretein belül ahhoz, hogy amennyiben a havidíjban foglalt adatforgalom felhasználásra kerül, a Telenor a MyTelenor alkalmazáson keresztül küldött
értesítésben, vagy rövid szöveges üzenetben, valamint a böngészés során egy aloldalon megjelenítve, az adatforgalmazáshoz kapcsolódó további lehetőségeket és információkat kínáljon fel a számára.
E tarifacsomag kizárólag a normál felhasználás szabályainak betartása mellett használható.Nem számít normál felhasználásnak, ha az e tarifacsomaggal használt SIM kártyát nem mobileszközbe
helyezi az Előfizető, illetőleg nem valós emberi felhasználás történik általa, valamint a hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban történik.E tarifacsomagot tilos olyan
eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel, ilyen pl. az adapter, modem, alközpont, egyéb berendezés.A tarifacsomag ipari célokra nem
használható, ilyen különösen a telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, tömeges SMS-küldés.Nem rendeltetésszerű használat esetén a Telenor a szolgáltatást a számlázási időszak végéig
korlátozza, melyről az Előfizetőt értesíti.Amennyiben az Előfizető a rendeltetésellenes használatot az említett korlátozástól számított 3 számlázási időszakon belül ismét megvalósítja, akkor a Telenor
az előfizetést az ÁSZF-ben foglalt, értékesítés alatt álló mindenkori legalacsonyabb havidíjú tarifacsomagra átváltja.Előfizető tudomásul veszi, hogy a tarifacsomag előbbiek szerinti átváltását követő 6
számlázási ciklus alatt nincs lehetősége tarifacsomagját a Telenor által elérhetővé tett, korlátlan beszélgetési vagy SMS-küldési lehetőséget biztosító tarifacsomagok bármelyikére módosítani.A
roaming 1-es díjzónában érvényes méltányos használat feltételeit lásd jelen Melléklet Méltányos használat feltételei az 1. roaming díjzónában pontjában. 

Megszüntetésre és kedvezményes feltételekre vonatkozó megállapodás

A fentieken túl vállalom, hogy kiemelten kedvezményes eszközvásárlás miatt a hűségidő lejártáig szünetelést egy alkalommal, maximum 6 hónapra kérek, tarifacsomag-váltást csak az alábbiak szerint
kezdeményezek, valamint áttérést Kártyás Előfizetésre nem kezdeményezek. 

A Telenor a hűségidő alatt is biztosítja a tarifacsomag-váltás és visszaváltás lehetőségét az ÁSZF-ben található tarifacsomag-kategóriák között, illetve az előfizetett tarifacsomagomhoz
(tarifacsomag-kategóriához) képest mindkét irányba (amennyiben van magasabb illetve alacsonyabb kategória), a számlázási ciklus végén.Lakossági és Üzleti tarifacsomagok, illetve a beszéd alapú
és internet alapú tarifacsomagok között váltani nem lehetséges. 
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A hűségidő alatt és lejárta után általam kezdeményezett tarifacsomag-váltáskor a tarifacsomag-váltás díját meg kell fizetnem, valamint arra a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített egyéb feltételek

szerint kerül sor. 
Amennyiben a fentiekben foglalt rendelkezések bármelyikét megszegem, úgy köteles vagyok a Telenor számára a „Tarifacsomaghoz kapcsolódó információk” pontban feltüntetett, az igénybe vett

tarifacsomag havidíj kedvezménnyel azonos mértékű, valamint az „Eszköz ártámogatás” sorban feltüntetett összeggel megegyező kötbért megtéríteni az alábbi esetekben:

Kedvezményes készülékvásárlás és hűségvállalás nélküli Telenor Blue tarifacsomagra való váltás és visszaváltás

Kedvezményes készülékvásárlás és hűségvállalás nélküli alacsonyabb tarifakategóriájú Hello Data tarifacsomagra való váltás és visszaváltás

Kedvezményes készülékvásárlással és hűségvállalással igénybe vehető alacsonyabb kategóriájú tarifacsomagra váltás és visszaváltás.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen mellékletben foglalt tarifacsomag-váltásra vonatkozó rendelkezéseket megszegem, előfizetésenként az alábbi összegű kötbér megfizetésére vagyok köteles:

Tarifacsomag Kötbér mértéke

Telenor Blue M 100 000 Ft

Méltányos használat feltételei az 1. roaming díjzónában: 

A Szolgáltató a vonatkozó Európai Uniós szabályozás által biztosított lehetőséggel élve, a roaming szolgáltatások visszaélésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatának megelőzése érdekében a
méltányos használatra vonatkozó feltételeket vezet be, amelynek részeként egyes adatcsomagok esetében meghatározza, hogy az adott adatcsomag(ok)ból mekkora mennyiségű adatkeret használható

fel az Európai Unión (és 1. roaming díjzóna egyéb országain) belül többletdíj felszámítása nélkül.Az Európai Unión (és 1-es roaming díjzóna egyéb országain) belül felhasználható adatkeret(ek)

leforgalmazása után a belföldi adatkeret(ek) felhasználásáig a Szolgáltató jogosult többletdíjat terhelni (ezt követően - a korlátlan adatforgalmat biztosító csomagokat kivéve, ahol a számlázási ciklus
végéig a szolgáltatás többletdíj terhelése mellett vehető igénybe - a roaming adatszolgáltatás kiegészítő adatjegy megrendelése nélkül nem elérhető).A többletdíj - a belföldi kiskereskedelmi díjon felül

fizetendő összege – a Szolgáltató mindenkori ÁSZF-ben (ÁSZF III. fejezet 8.3.1.) meghatározott díj, jelen Szerződés aláírásakor nettó 2,34 forint MB-onként.Többletdíj fizetése helyett lehetőség van
az üzleti előfizetői szerződésében, illetve, az ÁSZF szerinti kiegészítő adatjegy igénybevételére is. Azon adatcsomagok esetében, ahol a Szolgáltató nem határoz meg a méltányos használat keretein

belüli adatkeret limitet, az adatcsomagok belföldi adatkerete teljes egészében felhasználható az Európai Unión (és 1-es roaming díjzóna egyéb országain) belül.A belföldi adatkeret felhasználását
követően a roaming adatszolgáltatás kiegészítő adatjegy megrendelésével érhető el. 

Tudomásul veszem, hogy a SIM-kártya és/vagy eszköz elvesztése, a rendeltetésszerű használatot megakadályozó sérülése, illetve jogtalan eltulajdonítása az előfizetői jogviszonyból eredő jogaimat és
kötelezettségeimet nem érinti.Amennyiben a SIM-kártyát, illetve az eszközt ellopják, úgy annak tényét a Szolgáltatónál a bűnüldöző szervekhez tett feljelentés másolati példányával igazolnom

kell.Hűségvállalás (pl. kedvezményes eszközvásárlás) miatti határozott időtartamú előfizetői jogviszony alatt is lehetséges a SIM-kártya eltulajdonítás vagy elvesztés miatti szünetelés kérése, azonban
ez esetben köteles vagyok a SIM-kártyát 14 napon belül pótolni - ebben az esetben a jelen szerződésmellékletben meghatározott előfizetői jogviszony időtartama a szünetelés időtartamával nem

hosszabbodik meg.Amennyiben a határozott időtartam alatt már éltem az ÁSZF 5.1.2.1 pontjában meghatározott szünetelési jogommal és a SIM kártya pótlását 14 napon belül nem kérem, köteles
vagyok – pl. kedvezményes árú eszköz igénybevétele miatt – az adott hívószámhoze Mellékletben rögzített kötbérösszeg(ek) megfizetésére.Amennyiben a határozott időtartam alatt még nem éltem az

ÁSZF 5.1.2.1 pontjában szünetelési jogommal, a SIM-kártya pótlását 6 hónapon belül kérhetem, ebben az esetben a jelen mellékletben meghatározott hívószám(ok) előfizetői jogviszonyának időtartama
a SIM-kártya eltulajdonítása vagy elvesztése miatt kért szünetelés idejével meghosszabbodik.Amennyiben a SIM-kártya pótlását 6 hónapon belül nem kérem, köteles vagyok – pl. kedvezményes árú

eszköz igénybe vétele miatt – a jelen mellékletben, az adott hívószámhoz rögzített kötbérösszeg(ek) megfizetésére. 

Elfogadom továbbá, hogy amennyiben a fentieken túl egyéb okból szünetelést kérek, a jelen szerződésmellékletben meghatározott hívószám(ok) előfizetői jogviszonya a szünetelés időtartamával

meghosszabbodik.Tudomásul veszem, hogy amennyiben a határozott időtartam alatt már éltem az előzőekben meghatározott szüneteléssel, köteles vagyok – pl. kedvezményes árú eszköz igénybevétele
miatt – a jelen mellékletben, az adott hívószámhoz rögzített kötbérösszeg(ek) megfizetésére.A szünetelés alatt fizetendő havidíj megtalálható az ÁSZF 7.1. pontjában ( az ÁSZF 1/A. melléklet, Számlás

Díjszabás III.9.4. pontjában).Vállalom továbbá, hogy amennyiben a szünetelés időtartama eléri a 6 hónapot, a Szolgáltatás visszakapcsolásra kerül a Szolgáltató által.A visszakapcsolást követően az
Előfizető a szünetelést megelőzően választott tarifacsomag és megrendelt szolgáltatások alapján díjfizetésre köteles.A felek jelen mellékletben megállapodnak, hogy a kötbérösszeg(ek)

megfizetésével a felek között új, határozatlan idejű szerződés jön létre változatlan hívószám(ok)ra és a nem érintett részek vonatkozásában változatlan tartalommal; valamint hogy az adott hívószámhoz
rögzített kötbérösszeg(ek) teljes megfizetéséig a Szolgáltató jogosult a kedvezményesen vásárolt eszköz használatát korlátozni.

Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató a jelen mellékletben meghatározott mobilszám(ok)hoz tartozó előfizetés(ek) átírásához csak abban az esetben járul hozzá, ha az átírással egy időben a jelen

mellékben, az adott hívószámhoz rögzített kötbért megfizetem, vagy azt az átvevő előfizető a Szolgáltató által meghatározott feltételek mellett átvállalja.Amennyiben részletvételi megállapodást kötöttem,
átírásra a megállapodásban foglaltak szerint van lehetőségem.

Tudomásul veszem, hogy az általam vásárolt, a jelen mellékletben megjelölt eszköz(ök) a Szolgáltató SIM-kártyájával használható(k). Amennyiben ezen eszközt más mobilszolgáltató előfizetői

kártyájával kívánom használni a jelen szerződésmellékletben meghatározott hívószám(ok) határozott időtartamú szerződés lejárata előtt, úgy kérésemre, a jelen mellékletben, az adott hívószámhoz
rögzített kötbér és a mindenkori Általános Szerződési Feltételekben rögzített, egyszeri korlátozás-feloldási díj egyidejű megfizetése mellett, a Szolgáltató a mobiltelefon-hálózatának kizárólagos

igénybevételére irányuló korlátozást feloldja.A határozott időtartam lejáratát követően a korlátozás feloldása az ÁSZF vonatkozó Díjszabásában meghatározott feltételek alapjánhajtható végre.

Tudomásul veszem, hogy a jelen mellékletben foglaltak nem teljesítése esetén a Szolgáltató jogosult a jelen mellékletben megjelölt eszköz(ök) belföldi és nemzetközi tiltólistára helyezésére.

Jelen nyilatkozat aláírásával büntetőjogi felelősségem tudatában vállalom, hogy a jelen mellékletben megjelölt eszköz(ök) azonosítóját nem változtatom meg, egyidejűleg tudomásul veszem, hogy az
azonosítószám megváltoztatása számítástechnikai bűncselekményt valósíthat meg.

Amennyiben részletvételi megállapodást kötöttem, úgy a részletvételi megállapodásban foglalt rendelkezések is irányadóak.

Felek kifejezetten megállapodnak az alábbiakban:
- ha a Telenor normál levélpostai küldeményként ad fel értesítést, a Telenor az értesítést a postai feladást követő legfeljebb 7 napon belül az Előfizető által elérhető elektronikus tárhelyre helyezi el,

melyről az Előfizetőt az általa megadott elérhetőségen SMS-ben vagy e-mailben értesíti.Amennyiben az SMS vagy e-mail értesítés megtörténte az Előfizető érdekkörében fennálló körülmény miatt nem
állapítható meg, az értesítés legalább 2 alkalommal, legalább 5 napos időközzel megtett kézbesítési kísérletét követő napon úgy tekintik a Felek, hogy azzal a Telenor az Előfizető értesítésére vonatkozó

kötelezettségének eleget tett.

Alulírott Előfizető a jelen szerződés aláírásával nyilatkozom, hogy amennyiben ráutaló magatartással határozatlan időre Számlás (pl. a határozott idő leteltével létrejött új, határozatlan idejű
szerződés), vagy Kártyás előfizetői jogviszonyom jön létre (pl. egyenlegfeltöltéssel létesített új Kártyás jogviszony), és a Telenor az előfizetői szerződés módosítását kezdeményezi, akkor a következők

a módosítás elfogadásának minősülnek: ha a Telenor erről szóló értesítésében meghatározott határidőben a módosítással kapcsolatban nem teszek nyilatkozatot, vagy a módosítás hatályba lépését
követően a szolgáltatást továbbra is igénybe veszem – így különösen díjköteles forgalmat bonyolítok le.
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Alulírott Előfizető tudomásul veszem, hogy a jelen dokumentum a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött Üzleti Előfizetői Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A
mellékletben szereplő szolgáltatás igénybevételének további feltételeit az Üzleti Előfizetői Szerződés, valamint a Telenor Magyarország Zrt. mindenkor hatályos Általános Szerződési

Feltételei (ÁSZF) tartalmazzák.

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom tartozás-elismerésnek minősül.

Alulírott Előfizető kijelentem, hogy a jelen dokumentum valamennyi oldalát elolvastam, illetve azok tartalmát tudomásul vettem.

Megjegyzés:

Üzletkötő/üzletkód

O5993/S97474
Üzlet telefonszáma Üzlet faxszáma

Kelt: , 2018. 06. 06.

Alulírott Telenor Magyarország Zrt. megismertem a Telenor Honlapján is elérhető (www.telenor.hu/digitalisalairas) tájékoztatást a Telenor által alkalmazott digitális aláírás-rögzítés módjáról és

tudomásul veszem, hogy ha nem kívánom az aláírás-rögzítés ezen módját, akkor alternatív jognyilatkozat-tételi (szerződéskötési) lehetőségem is van. A jelen dokumentumon az aláírásom képe olyan
digitális eszközzel kerül rögzítésre, amely az aláírás azonosíthatósága érdekében méri az aláírásom helyzetét, nyomáserősségét, gyorsulását, sebességét is. Hozzájárulok, hogy ezen adatokat a

Telenor (adatkezelőként) megfelelő titkosítással a hatályos jogszabályoknak megfelelően maga kezelje az aláírásom azonosíthatósága céljából.

Telenor Magyarország Zrt. Telenor Magyarország Zrt.

Üzlet kód: O5993 Ügyintéző kód: S97474

Ügyintéző neve: Boros Ádám

Telefonos Ügyfélszolgálat: 1778, Telenor Infovonal: 06 20 2 000 000, email: kkv@telenor.hu 4/4

Törökbálint

#salessign1#  #custsign1#  




