Tájékoztató Telekom KEF dolgozói/hallgatói mobil szolgáltatás
igénybevételéről
A Szegedi Tudományegyetem a Magyar Telekom Nyrt.-vel egyetemi dolgozók és hallgatók
részére kedvezményes mobil szolgáltatásra vonatkozó flotta keretszerződést kötött, melynek
alap szolgáltatási díjait a 2. sz. melléklet tartalmazza. A keretszerződés minden egyetemi
dolgozónak lehetőséget biztosít 5 db, hallgatók részére 1 db kedvezményes előfizetői
szerződés megkötésére.
Szerződéskötés esetén az egyetemi dolgozóknak a 3. sz. mellékletben található 1 hónapnál
nem régebbi munkáltatói igazolással szükséges igazolniuk munkaviszonyukat, mely a
Munkaügyi és Személyi Juttatások Iroda (Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 47.)
munkatársainál kérhető. A hallgatók hallgatói jogviszonyukat érvényes diákigazolvánnyal
tudják igazolni.

Új előfizetés ügyintézése során a leendő előfizetőnek a 3. sz. mellékletben található 1
hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolást vagy érvényes diákigazolványt, személyi
igazolványt és 1 db egyéb okmányt (pl. jogosítvány, TAJ kártya, adó kártya) szükséges
bemutatnia a szolgáltatónak.

Amennyiben a távközlési szolgáltató(k) információs rendszerében a leendő előfizetőnél
tartozás mutatható ki, a szolgáltató kauciós összeget állapíthat meg. Mivel a szerződések a
dolgozók/hallgatók és a szolgáltató között kerülnek megkötésre, így a Szegedi
Tudományegyetemnek nincs lehetősége a kaució méltányossági elengedésének kérésére.

A más szolgáltató által működtetett mobil hívószám hordozásánál (hívószám megtartása) az
dolgozók/hallgatók egyénileg, csak magánszemélyként, mint szerződő felek járhatnak el. A
más
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Telekom-hoz
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hívószámhordozást személyesen, a Telekom márkaüzleteiben kell kezdeményezni, melynek
feltétele, hogy a korábbi szolgáltatónál az előfizetőnek ne legyen tartozása és fennálló
hűségnyilatkozata. Más szolgáltatónál előfizetői szerződésben vállalt feltételes kedvezmény
(pl. készülékvásárlás) lejárata előtt az áttérés csak az egyenleg megfizetése után történhet.

A szolgáltató időszakonként speciális flottakedvezményeket hirdet(het) meg, melyekről a
szolgáltató weboldalán tájékozódhatnak a felhasználók.

Kérjük a leendő előfizetőket, hogy szerződéskötés során körültekintően tájékozódjanak, mert
a szolgáltatási feltételek és kedvezmények változnak feltételes készülékvásárlás és egyéb
szolgáltatások igénybevétele esetén! A Szegedi Tudományegyetemnek nincs lehetősége a
szolgáltató által megállapított kötbér méltányossági elengedésére/átvállalására!

Mellékletek: 1. sz. melléklet: Tájékoztató a Telekom KEF dolgozói mobil csomag általános
feltételeiről
2. sz. melléklet: Érvényes Telekom KEF dolgozói mobilcsomagok
3. sz. melléklet: Munkáltatói igazolás

1. sz. melléklet
Tájékoztató a Telekom KEF dolgozói/hallgatói mobil csomagok általános feltételeiről

A Magyar Telekom Nyrt. mobil szolgáltató a KEF kedvezményes dolgozói/hallgatói mobil
csomagjaiban biztosítja a másodperc alapú számlázást, amennyiben az előfizetésen
érvényes hűségnyilatkozat van.
A hűségnyilatkozat lejárta után a díjcsomag változhat.
Mobileszközök (telefon, okosóra stb.) a Szolgáltatóval egyénileg egyeztetve vásárolhatóak (a
szolgáltatói készülékkínálatról a www.telekom.hu oldalon vagy a márkaüzletekben
tájékozódhat).
A Telekom KEF kedvezményes dolgozói/hallgatói mobil csomagba történő be- és kilépések,
szerződésmódosítások díjkötelesek.
Hívószám, mobileszköz, tartozék és szolgáltatás megrendelése esetén 30 napnál nem régebbi
kedvezmény igénybevételére szóló munkáltatói igazolással (3. sz. melléklet) vagy érvényes
diákigazolvánnyal a Telekom márkaüzletet szükséges felkeresni. Az ügyintézéshez
szükséges a személyi igazolvány, illetve 1 db egyéb okmány (pl. jogosítvány, TAJ kártya,
adó kártya) bemutatása is szükséges.
A KEF dolgozói6hallgatói előfizetésű mobil csomagban a csoporton belüli beszélgetések
díjmentesek.
Amennyiben az előfizető 2 sz. mellékletben szereplő Telekom KEF kedvezményes dolgozói
mobil csomagon felül további szolgáltatásra is szerződést köt, úgy a havidíj összege annak
megfelelően változik.

2. sz. melléklet
Érvényes Telekom KEF dolgozói/hallgatói mobilcsomagok

3. sz. melléklet
1. Munkáltatói igazolás

A munkaviszonyt igazoló cég bélyegzője:

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS
Kedvezményes Flotta Basic díjcsomag igénybevételére
Kedvezményt igénylő Dolgozó adatai
Neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakcíme:
MUNKÁLTATÓ

Munkaviszonyt igazoló vezető neve:
E-mail cím:
Telefonszám:
................................... , 20.. .............................. hó ..... napján

P.h.
…………………………………………
Az igazolást kiadó aláírása
A Szegedi Tudományegyetem alkalmazásában lévő, fent megnevezett, kedvezményt
igénylő ezennel kijelentem, hogy adataim valósak, a Szegedi Tudományegyetem
valamint a Magyar Telekom Nyrt. között mindenkor, hatályos kedvezményes Flotta
Basic díjcsomagú előfizetésére vonatkozó szerződés feltételeit magamra nézve
kötelezőnek ismerem el.
................................... , 20.. .............................. hó napján

…………………………………………
Az igénylő aláírása

