MOL mobile adategyeztetés
Jogszabályváltozás(1) miatt 2017. január 1-jétől az alábbiak szerint módosulnak a MOL mobile vásárlás
feltételei:
 A MOL mobile vásárlását (szerződés megkötését) megelőzően a személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolvány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) érvényessége
ellenőrzésre kerül, az érvényesség a szerződéskötés feltétele.
• A jogszabály korlátozza, hogy egy szolgáltatónál legfeljebb hány darab előre fizetett, aktív,
hangszolgáltatásra vonatkozó szerződéssel lehet rendelkezni.
• Ez a korlát lakossági előfizetőre vonatkozóan legfeljebb 10 db, üzleti előfizetőre vonatkozóan 50
db lehet (a korlátba az előfizetőként és felhasználóként egy néven lévő csomagok is
beleszámítanak). (2)
• Korlát feletti számú előfizetés esetén, 2017. június 30-ig nyilatkozni szükséges arról, hogy mely
előfizetések maradjanak aktívak; azok a szerződések, amelyekkel kapcsolatban nincs nyilatkozat
2017. július 1-jével a jogszabály erejénél fogva megszűnnek.
• A MOL mobile SIM-kártya nem értékesíthető tovább.
• A MOL mobile SIM-kártyát az előfizető harmadik személy (kivéve közeli hozzátartozó) részére Ön
csak abban az esetben adhatja át, ha az átadást megelőzően a szolgáltatót tájékoztatta, és a
harmadik személy (azaz akinek a SIM-kártya átadásra kerül) adatait a szolgáltató a
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásában ellenőrizte, és
az ellenőrzés sikeres volt. Ennek elmaradása esetén a szerződést 5 napos határidővel
felmondjuk.
• A jelenleg használt MOL mobile SIM-kártya kapcsán 2017. június 30-ig adategyeztetésre lesz
szükség, melynek részleteiről SMS-ben fogjuk értesíteni előfizetőinket. Az első adategyeztetést
követően évenkénti adategyeztetés történik, melynek esedékességét megelőzően szintén
értesítést fogunk küldeni két alkalommal.
Meglévő MOL mobile előfizetőinket a változásokról és az adategyeztetés módjáról SMS-ben,
weboldalunkon és ügyfélszolgálatainkon fogjuk tájékoztatni.
(1) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint az elektronikus hírközlési
előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III.30). NMHH rendelet változása.
(2) A MOL mobile és blue mobile szolgáltatások esetében a szolgáltató a Magyar Telekom, így
amennyiben Ön MOL mobile előfizetésén túl blue mobile vagy Telekom mobil előfizetéssel is rendelkezik,
azok is beleszámítanak a jogszabály által előírt korlátba.

