MOL MOBILE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS
Hívószám:

F

SIM azonosító/szerződés: 89363052

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Előfizetői Szerződést, töltse fel adataival az Önre vonatkozó bekezdéseket majd írja alá az
utolsó oldalon!
Jelen egyedi előfizetői szerződés (a továbbiakban Egyedi Előfizetői Szerződés) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv.
(továbbiakban Eht.) 129. § (5)-(6) bekezdése, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke 2/2015. (III.30.) rendeletének
(továbbiakban Rendelet) 11. § alapján, az Eht. szerinti felosztásban a Rendeletben felsorolt fejezetcímek és sorrend szerint tartalmazza
az egyedi előfizetői szerződésre vonatkozóan előírt tartalmi elemeket.
Az előfizetői szerződést (továbbiakban: Előfizetői Szerződés) az Egyedi Előfizetői Szerződés és a Szolgáltató Általános Szerződési
Feltételei (továbbiakban: MOL mobile ÁSzF) együttesen alkotják.

A) ELŐFIZETŐ ADATAI:
Természetes személyek számára (ügyfél által) kitöltendő
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ ADATOK

Név:
Állandó lakhely (személyi igazolvány szerinti):
Ideiglenes lakcím/ Tartózkodási hely:
Születési hely:
Születési idő:
év
Anyja születési neve:
Igazolvány típusa (Előfizető, Képviselő, Törvényes képviselő, Meghatalmazott):
Személyi
Útlevél
Vezetői engedély
TB
Igazolvány száma*(Előfizető, Képviselő, Törvényes képviselő, Meghatalmazott):
Képviselő/ Törvényes képviselő/Meghatalmazott neve

hó

nap

Adóazonosító

* Személyazonosító igazolvány szám megadása nem kötelező. A személyazonosító igazolvány szám megadásával hozzájárulok a személyazonosító
igazolvány számom Szolgáltató általi kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató hozzájárulásom esetén a személyazonosító igazolvány
számot a szerződéskötéskori visszaélések megakadályozása céljából kezeli.

OPCIONÁLISAN MEGADHATÓ ADATOK

Kapcsolattartó e-mail cím**:
Kapcsolattartó telefonszám**:
**A kapcsolattartásra alkalmas e-mail cím és telefonszám adatokkal kapcsolatban felhívjuk a Tisztelt Előfizető figyelmét, hogy amennyiben harmadik
személy adatait adja meg, az Előfizető tartozik felelősséggel azért, hogy az adatok megadását megelőzően az érintett személy ehhez az előzetes,
tájékozott és önkéntes hozzájárulását megadta.

Nem természetes személyek számára (ügyfél által) kitöltendő
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ ADATOK

Cég, szervezet, egyéni vállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma:
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Adószám:
Képviselő neve:
Kapcsolattartó telefonszám:
Kapcsolattartó e-mail cím:
Képviselő igazolványának típusa:
Személyi

Útlevél

Vezetői engedély

TB

Adóazonosító

Képviselő igazolványának száma*:
*Személyazonosító igazolvány szám megadása nem kötelező. A személyazonosító igazolvány szám megadásával hozzájárulok a
személyazonosító igazolvány számom Szolgáltató általi kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató hozzájárulásom esetén a
személyazonító igazolvány számot a szerződéskötéskori visszaélések megakadályozása céljából kezeli.

b) SZOLGÁLTATÓ ADATAI
ba) Szolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Levelezési cím: 1519 Budapest Pf. 434
bb) Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg. 01-10-041928 szám alatt. (továbbiakban
Szolgáltató)
bc)–bd) Ügyfélszolgálat, hibabejelentés:
▪
▪
▪
▪

24 órás telefonos ügyfélszolgálat a saját mobil hálózatból díjmentesen hívható +36 30 665-6000
illetve a kizárólag saját hálózatból elérhető, díjmentesen hívható 1777 hívószámon
MOL mobile ÁSZF 4. számú mellékletében felsorolt személyes ügyfélkiszolgálási pontok
E-mail: ugyintezes@molmobile.hu

be) Internetes honlap: www.molmobile.hu
c) AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS
ca) A szolgáltatás rövid leírása, a díjcsomag megnevezése, az elõfizetõi által kért szolgáltatások:
Díjcsomag: MOL mobile Instant Talk
Előfizető tudomásul veszi, hogy aktív adatdíjcsomag esetében a készülék beállításaitól függően az Előfizető külön
jóváhagyása nélkül is keletkezhet adatforgalom, például automatikus szoftverfrissítés vagy folyamatos adatkapcsolatot
használó alkalmazások miatt, mely a Szolgáltató Díjszabása szerint számlázódik. Az Előfizető a részletekről a készülék és a
használt szoftverek felhasználói kézikönyvében, leírásában tud és fog tájékozódni.
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Egyetemes szolgáltatás
A Szolgáltató tájékoztatta az Előfizetőt, hogy a Szolgáltatás nem egyetemes Szolgáltatás.
Előfizetői hozzáférési pont
Jelen Előfizetői Szerződés tekintetében az előfizetői hozzáférési pont helye a hírközlő végberendezés, amely jellemzően a
végfelhasználó által használt mobil eszköz.
cb) A Szolgáltatás megkezdésének határideje
Az előfizetői jogviszony létrejöttét és a mindenkor hatályos, a MOL mobile díjszabásban (a továbbiakban: Díjszabás)
meghatározott előre fizetendő díjak megfizetését követően telefonos megrendelés esetében igénybejelentéstől számított, a
Szolgáltató kizárólagos MOL mobile Forgalmazójánál, a MOL töltőállomáson személyesen bejelentett igény Szolgáltatóhoz
való beérkezését követően legkésőbb 3 munkanapon belül vállalja, hogy hálózatához hozzáférési pontot biztosít az Előfizető
részére. Számhordozás esetében a mobil rádiótelefon szolgáltatás aktiválása a számhordozási időablakban történik. Jelen
Előfizetői Szerződés keretében az Előfizető jogosult nyilvános mobil rádiótelefon szolgáltatás, és/vagy Internet-hozzáférés,
ellátás és egyéb, kapcsolódó elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételére az ÁSzF, valamint az igénybe vett
szolgáltatások és díjcsomag feltételei szerint.
cc) Alapvető díjszabás, egyéb díjak
A Szolgáltató az Előfizető számára az Előfizetői Szerződés alapján mobil rádiótelefon szolgáltatást és egyéb kapcsolódó
szolgáltatásokat nyújt. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások alapesetben az Előfizető díjcsomagja szerint, alapdíjas
szolgáltatásként díjazódnak. A Díjszabásban elkülönítetten szerepelnek azon, nem alapdíjas szolgáltatási díjak, melyek
alapján a Szolgáltató nem az Előfizető díjcsomagja szerint, hanem attól eltérő, meghatározott díjazással számláz, kivéve, ha a
Díjszabás kifejezetten másként nem rendelkezik. Emellett a Szolgáltató által nyújtott kedvezmények, akciók - kifejezett eltérő
rendelkezés hiányában - kizárólag az Előfizető díjcsomagja szerint díjazott szolgáltatásokra és belföldre, belföldi előfizetőkre
vonatkoznak.
MOL MOBILE INSTANT TALK DÍJCSOMAG DÍJAI:
A belföldrõl, belföldre, alapdíjas hívásirányokba irányuló hívások díjai percenként az alábbiak, számlázásuk egyperces mérési
egységen történik.
-

MOL mobile hívószámok hívása minden idõszakban: 40 Ft/perc
Magyar Telekom mobil hálózatán belüli* hívások percdíja minden idõszakban: 40 Ft/perc
Belföldi vezetékes szám hívása minden idõszakban: 40 Ft/perc
Egyéb mobil hálózatokba irányuló hívások díja minden idõszakban: 40 Ft/perc
Hangposta (+36309888444) felhívásának díja: 12,7 Ft/perc
MOL mobile hívószámra küldött SMS: 40 Ft/db
Magyar Telekom hálózatán belül* küldött SMS:: 40 Ft/db
Más belföldi mobil hálózatokba küldött SMS: 40 Ft/db
Rendelkezésre álló adatdíjcsomag: bennefoglalt MOL NapiNet, napidíj: 195 Ft/ 10MB**
* A Magyar Telekom mobilhálózatához tartoznak a Telekom mobil szolgáltatásának elõfizetõi, valamint a blue mobile
elõfizetõk is.
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** A MOL NapiNet adatdíjcsomagot nem szükséges külön aktiválnia, az az Instant Talk díjcsomag részeként rendelkezésére
áll és a 2.1.2.2. pontban megtalálható feltételek szerint igénybe vehetõ. Amennyiben ezen adatdíjcsomagot nem kívánja
igénybe venni, az Elõfizetõi/Számlafizetõi kérésére az önkiszolgáló ügyfélszolgálatunkon (1777; www.molmobile.hu)
kikapcsolható vagy más adatdíjcsomagra váltható. Egyéb adatdíjcsomagra történõ váltás, majd az új adatdíjcsomag
lemondása esetén a MOL NapiNet adatdíjcsomag aktiválódik újra elõfizetésén. A MOL mobile Általános Szerzõdési
Feltételek Törzsszöveg 4.2.3 pontja alapján az internet hozzáférés feltétele, hogy az Elõfizetõ MOL mobile egyenlegén
minimum 15,-Ft-tal vagy idõszaki díjas adat egyenleggel rendelkezzen. 15 Ft-nál alacsonyabb összegû MOL mobile egyenleg
esetén az internet szolgáltatás nem elérhetõ. A MOL mobile egyenleg feltöltését követõen az internet ismételten
hozzáférhetõvé válik.
A percdíjakhoz, feltöltésekhez, stb. kapcsolódó kedvezményekrõl tájékozódjon a MOL mobile aktuális Díjszabásában
www.molmobile.hu/aszf oldalon, valamint a díjcsomaghoz kapcsolódó további kedvezményekrõl, promóciókról részletes
leírás a Szolgáltató honlapján www.molmobile.hu található meg.
cd) A díjfizetés módja
Az Előfizetői Szerződés alapján az Előfizető a Szolgáltató részére az általa nyújtott Szolgáltatásért díjfizetésre kötelezett,
amelyet minden esetben előre, a Szolgáltatás igénybevétele előtt köteles megfizetni. A díjak mértéke a mindenkor érvényes,
illetve hatályban lévő MOL mobile Díjszabásban foglaltak alapján kerül meghatározásra. Az Előfizető az előre fizetendő
díjakat az MOL mobile egyenlege feltöltésével teljesítheti.
ce) A számlakibocsátás határideje
A számlakibocsátás a jelen Egyedi Előfizetői Szerződésben – tekintve, hogy előre fizetett szolgáltatásról van szó - nem
értelmezhető. Az Előfizetői Szerződés alapján az Előfizető minden esetben a Szolgáltatás igénybevétele előtt, előre fizeti meg
a Szolgáltatás díját.
cf) Az Előfizető hívószáma, a hívószám közlésének határideje
cg) A nyújtott kedvezmények meghatározása és mértéke
A határozott idejű szerződés tárgyát képező előfizetői Szolgáltatással kapcsolatban, a díjcsomagban igénybe vehető
médiaszolgáltatások számát, az ingyenesen letölthető adatmennyiséget, az ingyenesen lebeszélhető perceket, az ingyenesen
küldhető SMS-ek, MMS-ek számát, valamint a nyújtott kedvezmények mértékét a mindenkor hatályos Díjszabás tartalmazza.
d) AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE, IDŐTARTAMA, JELENLÉVŐK KÖZÖTT HATÁROZOTT IDEJŰ
ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ESETÉN A HATÁROZOTT IDŐTARTAM LEJÁRATÁNAK NAPJA
A jelen Egyedi Előfizetői Szerződés távollévők között jön létre. Az Előfizetői Szerződés távollévők között szóban (telefonon)
tett szerződéses jognyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással, illetve a szerződés megerősítéséhez szükséges kód
Szolgáltatóhoz való megérkezésével, számhordozás, márkaváltás, valamint egyéb, a MOL mobile ÁSzF-ben rögzített
esetekben pedig írásban jön létre és aláírása napján lép hatályba. A Szolgáltatóhoz történő számhordozás esetén a jelen
Egyedi Előfizetői Szerződés a számhordozás megvalósulásának időpontjában lép hatályba, és a mobil rádiótelefon és
mobilinternet szolgáltatás aktiválása a számhordozási időablakban történik. Utóbbi rendelkezés értelemszerűen nem
irányadó a jelen Egyedi Előfizetői Szerződésben a számhordozási igényre, valamint az adatok kezelésére vonatkozó
esetleges nyilatkozatokra, rendelkezésekre. A Szolgáltató egyebekben az ÁSzF-ben meghatározottak szerint vállalja a
Szolgáltatások nyújtását az Előfizető részére. Az Előfizető a jogviszony létrejöttét követően, az Érvényességi idő lejáratáig az
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első hívásával aktiválja az Előfizetői (SIM) Kártyát. Nem minősül ilyen első hívásnak a segélykérő hívószámok (mentők – 104,
rendőrség – 107, tűzoltóság – 105, általános segélykérő – 112), a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatának (+36 30 665
6000), a telefonos önkiszolgáló ügyfélszolgálat (1777) és a Hangposta (+36 30 988 8444) felhívása. A Rendelkezésre állási
idő az Előfizetői (SIM) Kártyáról indított első hívással kezdődik el. Az Előfizető a Szolgáltatást az Előfizetői Kártyához tartozó
folyószámlára előre befizetett összeghatárig vagy a Rendelkezésre állási idő lejáratáig veheti igénybe a MOL mobile ÁSzFben meghatározott feltételek szerint. A Az Előfizetői Szerződés, ha Felek egyébként másként nem rendelkeztek, határozott
időtartamra jön létre, azzal, hogy a frekvenciakijelölési határozatban megszabott időpont bekövetkeztével, illetve ha azokat
úgy módosítják, hogy az Előfizetői Szerződés teljesítését és így a Szolgáltatások nyújtását a Szolgáltató számára nem teszi
lehetővé, megszűnik.
A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szerződés megszűnik. Az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon
szolgáltatások esetében az előfizető általi egyenlegfeltöltés új, határozott idejű szerződés ráutaló magatartással történő
megkötésének minősül. Az előfizető általi egyenlegfeltöltéssel az előző határozott idejű szerződés megszűnik, azzal, hogy az
előfizető hívószáma változatlan marad. Ebben az esetben és az előre fizetett szolgáltatások egyenlegfeltöltéssel történő
meghosszabbítása esetén a szolgáltató az előfizető által kifizetett, de az egyenlegfeltöltést megelőzően fel nem használt díjat
az új előfizetői szerződéshez kapcsolódó egyenlegen jóváírja. Ha valamely Szolgáltatáshoz a Szolgáltató kedvezményt ad,
akkor az a vonatkozó szerződés-kiegészítés szerinti feltételekkel történik.
E) ELŐFIZETŐI NYILATKOZATOK
Az Előfizető egyértelmű (igen/nem) nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai,
esetei és határideje:
A személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatok általában a telefonos ügyfélszolgálaton (+36 30 440 8400) jelszóazonosítással módosíthatók, vagy vonhatók vissza. Adott nyilatkozatok visszavonása egyben azt jelenti, hogy az Előfizető
azon szolgáltatásokat, amelyekhez az adott adatok kezelése szükséges, a továbbiakban nem kívánja igénybe venni. Egyes,
szolgáltatásokhoz kötődő személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatok megadására, módosítására, vagy
visszavonására az adott szolgáltatás feltételei eltérő módot is biztosíthatnak.
ea) Az előfizetői névjegyzékkel kapcsolatban:
Az elõfizetõ hozzájárul-e adatainak névjegyzékben való feltüntetéséhez:
Igen

Nem

eb) A forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásával kapcsolatban:
A tartalomszolgáltatásokhoz kapcsolódó helymeghatározással az Előfizető a készülékének segítségével a harmadik Felektől
tartalomszolgáltatásokat vehet igénybe, mely igénybevétel során Szolgáltató pozícionálja az Előfizető által használt
készüléket, és annak pozícióadatait a harmadik Fél részére átadja a tartalomszolgáltatás nyújtása érdekében. Jelenleg a
szükséges pozicionálást a Szolgáltató végzi, melyre az Előfizetőtől minden alkalommal hozzájárulást kér, a Szolgáltató webes
vagy mobilportálján keresztül, elektronikus pozicionálási nyilatkozat elfogadásával.
Igen

Nem

ec) Üzletszerzés céljából történõ személyes adatkezeléssel kapcsolatban:
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A közvetlen üzletszerzéshez történő hozzájárulás alapján az Előfizető önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja azonosító
adatainak; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatainak; elérhetőségeinek, valamint valamennyi forgalmi
jellegű, illetve helymeghatározási adatának a Szolgáltató által történő közvetlen üzletszerzés céljából (akár automata
hívórendszeren, vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztüli) történő kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor
visszavonható
Igen

Nem

ed) A tételes számlamelléklet, vagy a hívásrészletező igénylésével kapcsolatban:
Előre fizetett szolgáltatás esetén ez a rendelkezés nem értelmezhető.
ee) Az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóval kapcsolatban:
Ez a rendelkezés itt nem értelmezhető.
ef) Egyéni elõfizetõi minõséggel kapcsolatos nyilatkozat:
Gazdasági tevékenységi körömön kívül, egyéni elõfizetõként veszem igénybe a Szolgáltatást, mint természetes személy.
Igen

Nem

eg) Kis- és középvállalkozói minõséggel kapcsolatos nyilatkozat:
Gazdasági tevékenységi körömön belül, nem egyéni elõfizetõként veszem igénybe a Szolgáltatást, mint természetes személy.
Igen

Nem

Kérem az egyéni elõfizetõkre irányadó szabályok vonatkozásomban történõ alkalmazását, a Szolgáltatótól az egyéni
elõfizetõkre vonatkozó szabályokról részletes, az elõnyöket és hátrányokat bemutató tájékoztatást kapva, mint a hatályos
jogszabályok alapján kis-, vagy középvállalkozás, azzal, hogy továbbá a „nem” válasz jelenti, hogy az igénybe vevõ
természetes személy, vagy elõre fizetett szolgáltatás igénybe vevõje - és nincs eltérõ kiegészítõ szerzõdés amely alapján az
„igen” választ kell bejelölni.
Igen

Nem

eh) Az Egyedi Előfizetői Szerződésben foglaltak megismerésével kapcsolatban:
Az Egyedi Előfizetői Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező kiegészítéseiben és a blue mobile ÁSZF-ben
foglaltakat megismertem, azok rendelkezéseit magamra nézve kötelező érvényűként elfogadom, ennek megfelelően a
felsorolt dokumentumokban szereplő kötelezettségeket vállalom.
ei) A 8. § (2) bekezdés szerinti, a felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételével kapcsolatos nyilatkozat
az Eht.-ban foglaltaknak megfelelően:
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Kijelentem, hogy az Előfizetői Szerződés megkötésével egyidejűleg megkaptam és tudomásul vettem a Szolgáltató
tájékoztatását a következőkről: Mobilinternet-hozzáférés, mobil rádiótelefon szolgáltatásra kötött Előfizetői Szerződés esetén
az Előfizető a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított
14 napon belül az Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha az Előfizetői Szerződés további teljesítéséhez
fűződő érdeke azon okból szűnt meg, hogy az Előfizetői Szerződésben megjelölt igénybevételi helyen (cím, annak hiányában
helyrajzi szám) a Szolgáltatás minősége nem felel meg az Előfizetői Szerződésben foglaltaknak, vagy a Szolgáltatás nem
vehető igénybe. Felmondás esetén a Szolgáltató csak a szerződéskötéstől a felmondásig eltelt időre járó arányos havidíjat,
valamint forgalomarányos díjat tartalmazó Szolgáltatás esetében az Előfizető által ténylegesen felhasznált forgalom díját, vagy
a Szolgáltatással igénybe vett eseti díjas egyéb szolgáltatások ellenértékét követelheti. Ebben az esetben az előre fizetett
szolgáltatás esetén a Szolgáltató az Előfizető által feltöltött egyenleggel az előfizető kérésére elszámol.
Igen

Nem

f) AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTJAKÉNT MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGHATÁROK, VAGY ADATMENNYISÉGEK
Előre fizetett szolgáltatás esetén az igénybevétel korlátja az előfizető egyenlegén rendelkezésre álló egyenleg.
cc) -g) - l) –m) Utalások a Mol mobile ÁSZF egyes szabályaira (a Rendelet 11.§ (1) bekezdésének (cc-g-l) pontjaiban
meghatározottak szerint)
A Szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi egyéb díjra vonatkozó rendelkezéseket (cc), Előfizetői Szerződés módosításának
eseteit, feltételeit, az egyoldalú módosítás esetén az Előfizetőt megillető jogokat (g), Előfizetői Szerződés megszűnésének
eseteit, feltételeit és jogkövetkezményeit (h), tájékoztatást arról, hogy jogvita esetén milyen típusú eljárások állnak az Előfizető
rendelkezésére, valamint ezen eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatást (i), tájékoztatást a szolgáltatói
szerződésszegés jogkövetkezményeiről, így különösen a Szolgáltatás minőségére, korlátozására, szüneteltetésére vonatkozó
rendelkezések megszegése esetén az Előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az Előfizetőt megillető kötbér
mértékét (j) Előfizetői Szerződés szüneteltetésének és a Szolgáltatás korlátozásának feltételeit (k), továbbá a
hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjait, valamint a hibabejelentések és
számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat (l) az alábbi
táblázatban feltüntetett helyeken szerepelteti a Szolgáltató a MOL mobile ÁSZF-ben és annak mellékleteiben.A jelen Egyedi
Előfizetői Szerződés esetében a Rendelet 11. § (1) m pont nem értelmezhető, tekintve, hogy a jelen Egyedi Előfizetői
Szerződés egyéni előfizetővel került megkötésre.
Rendelkezés

MOL mobile ÁSZF érintett pontja

A Szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi egyéb díj ( cc).

MOL mobile ÁSZF 2. melléklete

Az Előfizetői Szerződés módosításának esetei, feltételei, az MOL mobile ÁSZF 12.1.; 12.2. pontok
egyoldalú módosítás esetén az Előfizetőt megillető jogok (g).
Az Előfizetői Szerződés megszűnésének esetei, feltételei, MOL mobile ÁSZF 12.3. – 12.5. pontok
jogkövetkezményei (h).
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Jogvita esetén az Előfizető rendelkezésére álló eljárások, az
eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatás (i).
MOL mobile ÁSZF 6.6. pont
A szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményei, így
különösen a Szolgáltatás minőségére, korlátozására,
szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése
MOL mobile ÁSZF 4; 5.; 7.4. pontok
esetén az Előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét,
az Előfizetőt megillető kötbér mértékét (j).
Az Előfizetői Szerződés szüneteltetésének és korlátozásának
feltételei (k).
MOL mobile ÁSZF 5. pont
A
hibabejelentések
megtételének,
számlapanaszok
bejelentésének lehetséges módjai, hibabejelentések és
MOL mobile ÁSZF 6. pont
számlapanaszok elintézési rendje, a karbantartási
szolgáltatások biztosítására vonatkozó információk (l).
Eltérések a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendezéseitől:
Felek a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseire tekintettel egyező akarattal az alábbiakban
állapodnak meg:
- Az Előfizető kijelenti, hogy sem szerződéskötési képességében, sem pedig szerződéskötési jogosultságában
korlátozva nincs, a jelen Egyedi előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi felhatalmazással
rendelkezik, a jelen Egyedi Előfizetői Szerződés fenti tartalommal való megkötésének akadálya nincs. Az Előfizető
képviselője jelen Egyedi Előfizetői Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen megállapodás megkötéséhez és az
abban foglalt kötelezettségvállaláshoz szükséges felhatalmazással rendelkezik.
- Nem válik jelen Egyedi Előfizetői Szerződés tartalmává azon szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti
kapcsolatukban megegyeztek, és mindazon gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Mint ahogy nem válik a
jelen Egyedi Előfizetői Szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles
körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem.
- Felek megállapítják, hogy a Szolgáltató a szerződéskötést megelőzően és a szerződés megkötése során az irányadó
jogszabályok szerinti együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének teljes mértékben eleget tett.
- A jelen Egyedi Előfizetői Szerződés, annak mellékletei, valamint a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek a jelen
Egyedi előfizetői Szerződés tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozóan valamennyi feltételt teljességében
tartalmazzák, a szerződéskötés során tett, jelen Egyedi Előfizetői Szerződésbe (annak mellékleteibe, kiegészítéseibe,
MOL mobile ÁSZF-be) nem foglalt nyilatkozatok, ajánlatok, kötelezettségvállalások, nem képezik a szerződés részét.
- A kártérítési felelősség vonatkozásában, ideérve a kötbérfizetési kötelezettséget is, felek rögzítik, hogy bármely fél
mentesül a felelősség alól, ha úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
- A jelen Egyedi Előfizetői Szerződésből eredő igények esetében a másik félhez címzett, teljesítésre felhívást
tartalmazó fizetési felszólítás az elévülést megszakítja.
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Kötelező tájékoztatások megtörténtét igazoló egyéb nyilatkozatok
Ezúton nyilatkozom, hogy az Elõfizetõi Szerzõdés megkötésekor a Szolgáltató által a 2016/2286 EU Rendelet által és azzal
összhangban meghatározott méltányos használatra vonatkozó feltételekrõl, az EU Roaming visszaélésszerû használatának
következményeirõl a tájékoztatást megkaptam, a feltételek alkalmazását elfogadom.
A visszaélésszerû vagy nem rendeltetésszerû használat valószínûségét alátámasztó indikátorként szolgáló kritériumokat
(forgalmi és jelenléti adatok) az ÁSZF tartalmazza. Tudomásul veszem, hogy a visszaélésszerû vagy nem rendeltetésszerû
használat esetén a hatályos EU szabályozás szerint többletdíj (hívásfogadás esetén hívásfogadási díj) kerül felszámításra. A
többletdíj mértéke a hatályos EU szabályozás szerinti.
Ezúton nyilatkozom továbbá, hogy az Európai Unióban alkalmazott adatforgalmi limitrõl, valamint az 531/2012/EU rendelet
szerinti, jogszabályban EU/EGK területére elõírt alternatív roaming szolgáltató választási lehetõségrõl és a helyi barangolásos
adatátviteli szolgáltatásokhoz való hozzáférés Szolgáltató általi elérhetõvé tételérõl szóló tájékoztatást megkaptam.
Nyilatkozom továbbá, hogy a Szolgáltató felhívta a figyelmemet az automatikus és ellenõrizetlen barangolásos adatátviteli
szolgáltatási kapcsolatok és letöltések kockázatára valamint a szándékolatlan roaming eseteire és annak elkerülési módjaira.
Kijelentem, hogy a jelen szerzõdési nyilatkozatom megtétele elõtt a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti vonatkozó
tájékoztatást a Szolgáltatótól megkaptam.
Kijelentem, hogy a Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötését megelőzően tájékoztatott az Előfizetői Szerződés
teljes időtartama alatt engem minimálisan terhelő valamennyi költség (így különösen az Előfizetői Szerződés keretében a
belépési díj, a díjcsomag havi vagy időszaki díja, valamint az Előfizetői Szerződéssel összefüggő elektronikus hírközlő
eszközre vonatkozó polgári jogi jogviszony keretében végberendezés vagy egyéb eszköz értékesítése esetén a
végberendezés vagy egyéb eszköz ára tekintetében.
Kijelentem, hogy sem szerződéskötési képességemben, sem pedig szerződéskötési jogosultságomban nem vagyok
korlátozva, a jelen Egyedi Előfizetői Szerződés fenti tartalommal való megkötésének akadálya nincs.
Az Előfizetői Szerződés megkötésével egyidejűleg megkaptam és tudomásul veszem a Szolgáltató tájékoztatását a
következőkről: Az Előfizetői Szerződés fennállása alatt, vagy annak megszűnését követően az elévülési időn belül, az
Előfizető évente egyszer ingyenesen kérheti az Előfizetői Szerződés általa megjelölt időpontjában hatályos tartalmáról szóló
dokumentum 8 napon belül történő átadását, illetve megküldését papíron, nyomtatott formában, vagy más tartós
adathordozón, illetve elektronikus levélben.
A jelen Egyedi Előfizetői Szerződést mindezek ismeretében és elfogadásával, az elõzetes tájékoztatással egyezõ tartalmúként
írom alá.
A fenti kijelentéseket az Előfizető, illetve a jelen Egyedi Előfizetői Szerződést aláíró személy felelőssége teljes tudatában tette.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
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Megjegyzés:
Kelt:
Magyar Telekom Nyrt. aláírása

év

hó

nap

Vevő / Előfizető aláírása

A MOL ügyintéző aláírásával igazolja, hogy az előfizető személyazonosságát igazoló igazolványokat ellenőrizte, az abban
szereplő adatok és jelen szerződésen feltüntetett adatok egymással megegyeznek.
Kút azonosító:

MOL ügyintéző aláírása:
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