BDSZ – Telenor Telefonflotta
Kitöltés után küldje vissza a telefon@bencesdiak.hu címre elektronikusan, valamint kötelező jelleggel
kinyomtatva is aláírva a következő postai címre:
Bencés Diákszövetség Mathias Corvinus Collegium 1518 Budapest Pf. 15
Megállapodás
Telenor előfizetői kedvezmény igénybevételére
Amely létrejött egyrészről:
A Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.), mint Előfizető
Másrészről:
Az igénylő BDSZ-tag neve:
Az igénylő állandó lakcíme:
Az igénylő születési dátuma és helye:
Az igénylő személyi igazolvány száma:
Az igénylő édesanyja neve:
Az igénylő munkahelye:
Az igénylő kontakt hívószáma az esetleges egyeztetéshez:
Melyik bencés gimnáziumban érettségizett:
Érettségi éve:
Osztályfőnök:
Amennyiben az igénylő BDSZ-tag nem saját használatra kéri a hívószámot:
Számlaküldési név (ha nem az igénylő nevére szeretné kérni a havi számlát):
Számlaküldési cím (csak ha eltér az állandó lakcímtől):
Mint Felhasználó (továbbiakban Felhasználó) között a Bencés Diákszövetség., valamint a Telenor
Magyarország Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) között 2014.07.26-án megkötött „Megállapodás”-ban
rögzített, előfizetői kedvezmény igénybevétele tárgyában.
1. A Bencés Diákszövetség a BDSZ. kedvezmény és tarifacsomag igénybevételét engedélyezi a
Felhasználó részére a BDSZ fennálló tagságának időtartamára. Az éves tagdíj meg nem fizetése az adott
flottatag által igényelt összes előfizetés flottából való kizárást eredményezheti. A BDSZ témafelelőse:
Kovács Péter (telefon@bencesdiak.hu).
2. Az kártyás, vagy számlás előfizetés kapcsolási száma, melyet a flottába szeretnék bevonni (ÚJ szám
igénylése esetén ÜRESEN kell hagyni): +36 - _ _ - _ _ _ _ _ _ _
Meglévő számot csak akkor vonunk be a flottába, ha nem tartozik hozzá semmiféle élő hűség – ilyen
esetben jelen kérelem azonnali elutasításra kerül.
Akár teljesen új, akár meglevő számot igényel, a Bencés Telefonflotta keretein belül hűségszerződés
aláírásával történő készülékvásárlásra nem lesz módja. A kapott SIM kártyát az Ön által egyéb úton
megvásárolt (hálózatfüggetlen, vagy más telenoros) készülékben tudja csak üzemeltetni!
3. A már meglévő szám flottába történő bevonási kérelmének benyújtása előtt a szám használója kötelezi
magát, hogy minden függőben levő számláját rendezi; nyilatkozik arról, hogy a hívószámot
kizárólagosan birtokolja, s ügyfélszintű jelszavát a mobilszámának utolsó 4 számjegyére módosítja a
Telenornál. Jelen szerződés aláírásával ennek a számnak a tulajdonjogát a BDSZ-re ruházza át.
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4. A Felhasználó a SIM kártya elvesztését, illetve eltulajdonításának tényét köteles a Szolgáltató felé
azonnali hatállyal írásban jelezni. Ennek elmulasztása miatti fizetési kötelezettség a Felhasználót terheli.
5. Minden Felhasználó kizárólag 1+2 SIM kártyát üzemeltethet a megállapodásban foglalt kedvezményes
feltételek szerint. A Felhasználó a www.bdsz.hu/telefonflotta weboldalon találhat bővebb információt a
flottás telefonszolgáltatásról, amennyiben ott nem talál választ kérdésére, akkor azt a
telefon@bencesdiak.hu címen jelezheti, melyre legfeljebb 30 napon belül választ kap.
6. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az egyedi szerződéseken előfizetőként a Bencés
Diákszövetség kerüljön feltüntetésre, míg a Felhasználó díjfizetőként. A havi forgalmi és alapdíjakat
tartalmazó számlákat a Szolgáltató a Felhasználó lakcímére postázza.
7. A Felhasználó tagsági viszonyának megszűnése, vagy kérése esetén a kedvezményes tarifacsomag
visszavonásra kerül, egyidejűleg a Szolgáltató az „Előfizetői Szerződést” az aktuális átírási díjért a
nevére írathatja.
8. A Felhasználó vállalja, hogy az előfizetés havi és beszélgetési díjait, a Szolgáltató által megküldött
számlán szereplő határidőig kiegyenlíti. Késedelmes teljesítés esetén a Szolgáltató által kiszámlázott
késedelmi kamat és az esetleges hívástiltás miatti korlátozás feloldásának díja Felhasználót terheli.
9. Amennyiben a számla esedékességét követően a második felszólításra sem történik meg a számla
kiegyenlítése, a Szolgáltató jogosult az előfizetést korlátozni, illetve hálózatából letiltani és
végérvényesen megszüntetni. Továbbá 30 napon túli, vagy ismétlődő tartozás esetében a szolgáltató
jogosult a kedvezmények visszavonására. Előfizető jogosult a Bencés Diákszövetség nyilvános
honlapján www.bdsz.hu névvel és címmel ennek tényét közzé tenni.
10. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Előfizetői Szerződés szerint vállalt időszak
(készülék átvételéről számított 2 év) alatt az előfizetés nem adható el. Ha a 2 éven belül a felhasználó
okot ad a szolgáltatás megszüntetésére, akkor Telenor üzletszabályzatában meghatározott kötbért köteles
megfizetni (ennek összege jelen szerződés megkötésének időpontjában egységesen 50 000 Ft).
11. A készülék műszaki meghibásodása esetén a Szolgáltató felé jár el a javítás, hibaelhárítás tárgyában az
első évben. Amennyiben a készülékre 2 év jótállás van, úgy a második esztendőben márkaszervizeknél
lehet csak eljárni javíttatás céljából.
12. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy vitás esetek rendezése esetén a Szolgáltató Üzletszabályzatát
tekinti mérvadónak.
13. A Felhasználó hozzájárul, hogy fizetési kötelezettségei elmulasztása esetén munkabéréből,
illetményéből, nyugdíjából az esedékes összeg levonásra kerüljön. Levonásba kizárólag az a lejárt
számlatartozás helyezhető, amely a Szolgáltatóval kötött szerződésben meghatározott fizetésre történő
felszólítások után sem került kiegyenlítésre.
14. Nemfizetés esetén a BDSZ-t ért fizetési átterheléssel járó kár értékét egy alkalommal van lehetősége
rendezni a flottatagnak (függetlenül attól, hogy szándékosan vagy figyelmetlenségből adódott). Ha egy
adott hónapban nem érkezik számla a Telenortól, azt a flottafelelős felé haladéktanul jelezni kell, ennek
elmulasztása nem mentesíti a tartozással rendelkező flottatagot a vonatkozó szankciók alól. Amennyiben
második alaklommal is átterhelésre kerülnek a BDSZ irányába a flottatag tartozásai, úgy a hívószámot a
Diákszövetség megszüntetheti, a szerződést egyoldalúan felmondhatja. A fennálló tartozásokat és
esetleges kötbéreket a BDSZ számlaszámára utalhatja a tartozó fél 8 napon belül, ha ez elmarad, úgy
behajtásra kerül az összeg, melynek behajtási költségei is a szerződésben álló diáktársat illeti.
15. A Felhasználó köteles előfizetésenként br. 6000 Ft óvadékot megfizetni az Előfizető részére az előfizető
által megjelölt bankszámlára (10403356-49495349-57511011) történő befizetésével a tárgy mezőben
feltüntetve nevét és mobilszámát, melyre az óvadék vonatkozik. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az
előfizető az ekként befolyó összegből alapot képez, melyből az ez egyes felhasználó k kötelezettségének
elmulasztása esetén kifizetést teljesíthet a Szolgáltató irányába. Az ekként kifizetett összeget a
felhasználó köteles pótolni befizetéssel.
Bankszámlaszám: 10403356-49495349-57511011- K&H Bank – Bencés Diákszövetség
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16. Amennyiben a felhasználóval kötött megállapodás a felhasználó fizetési kötelezettsége nélkül szűnik
meg az általa befizetett óvadék összegét a Bencés Diákszövetség számára támogatásként ajánlja fel.
17. Korlátozottan cselekvőképes felhasználó esetében a jognyilatkozat érvényességéhez törvényes
képviselőjének hozzájárulása szükséges.
18. A megállapodás az aláírás napján lép hatályba.
Budapest, 2014. ……………
………….……………….
előfizető (=BDSZ-tag)

….......................................
számlafizető
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Telenor - BDSZ

