
4. sz. függelék 

Munkáltatói igazolás 

Az alkalmazotti viszonyt igazoló cég bélyegzője 

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS 

Partner 3 díjcsomag Vállalati Kedvezménnyel kedvezmény igénybevételére 

Kedvezményt igénylő Dolgozó adatai 

Neve: 

Anyja neve:  

Születési helye, ideje: 

Lakcíme: 

Az igénylő foglalkoztatási jogviszonyának megnevezése: 

Igénylő munkavégzésének helye 

Megnevezése: 

Címe: 

Foglalkoztatási jogviszonyt igazoló vezető 

Neve: 

Levelezési címe: 

Telefonszáma: 

 ................................201… ……………………………… 

P.h. 

  ......................................................................  

 Az igazolást kiadó aláírása 

Az Országos Magyar Vadászkamara/partnerének alkalmazásában lévő, fent megnevezett, kedvezményt 
igénylő ezennel kijelentem, hogy adataim valósak, az Országos Magyar Vadászkamara/partnere valamint 

a Magyar Telekom Nyrt. között mindenkor érvényben lévő, Partner 3 díjcsomag Vállalati Kedvezménnyel 
kedvezményű előfizetésére vonatkozó szerződés feltételeit magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 

 ................................201… ……………………………… 

  ......................................................................  

 Az igénylő aláírása  



5. sz. függelék 

Nyilatkozat a MUNKÁLTATÓ dolgozói részére kialakított kedvezmény 

igénybevételéhez 

Mint a Magyar Telekom Nyrt. (továbbiakban Szolgáltató) mobil rádiótelefon szolgáltatásának Előfizetője 
és Számlafizetője tudomásul veszem, hogy az Országos Magyar Vadászkamara dolgozói kedvezmény 
igénybevételének feltétele, hogy a kedvezmény igénybevételekor, valamint annak teljes időtartama alatt 
az Országos Magyar Vadászkamara/partnere dolgozója legyek. A Szolgáltató a kedvezményt az 
Országos Magyar Vadászkamara és a Szolgáltató között 2015. december 4-én létrejött határozott 
időtartamú Előfizetői keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) alapján, arra figyelemmel és az 
abban foglalt feltételekkel biztosítja számomra az Országos Magyar Vadászkamarával/partnerével 
fennálló munkaviszonyom megszűnéséig, de legkésőbb az 2017.07.31-ig, azaz az Országos Magyar 
Vadászkamara és a Szolgáltató között hatályban lévő Keretszerződés határozott időtartamának lejártáig 
biztosítja számomra. Tudomásul veszem, hogy a Keretszerződés alapján igénybe vett kedvezményes 
szolgáltatásra a Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató Üzleti Általános 
Szerződési Feltételeiben (továbbiakban: Üzleti ÁSZF) foglaltak az irányadóak. 

Tudomásul veszem, hogy a fenti kedvezménynek a Szolgáltatónál történő igényléséhez a Szolgáltatóval 
mobil rádiótelefon hálózaton nyújtott szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés (a továbbiakban: 
Előfizetői Szerződés) megkötéséhez / módosításához szükséges iratokon túl rendelkeznem kell az 
Országos Magyar Vadászkamara/partnere által kiadott Munkáltatói igazolással, melyet a Szolgáltató 
részére az Előfizetői Szerződés megkötésekor / módosításakor átadok. 

Hozzájárulok, hogy a Magyar Telekom Nyrt. az általa a hozzájárulásom alapján vagy törvényes jogcímen 
kezelt előfizetői személyes (azonosító, forgalmi és számlázási) adataimat – akár automata hívórendszer 
igénybevételével - közvetlen üzletszerzési, piackutatási célból kezelje, mely hozzájárulás kiterjed a 
Magyar Telekom Nyrt. szerződéses partnerei ajánlatainak a közvetítésére is. 

Vállalom, hogy a kedvezményes Előfizetői Szerződésemet a hűségnyilatkozatban vállalt időtartam alatt 
saját oldalamon felmerülő okból nem mondom fel. Az Előfizető és a Számlafizető oldalán felmerülő oknak 

számít a Szolgáltató részéről számlatartozás miatt történő szüneteltetés is, a Szolgáltató mobil 
rádiótelefon hálózaton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó üzleti ÁSZF-jének törzsszövegében és mobil 
rádiótelefon hálózaton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó 2. sz. mellékletében foglaltak szerint. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kedvezményre való jogosultságomat elvesztem - megszűnik a 
szerződéses jogviszonyom az Országos Magyar Vadászkamarával – akkor azt a szerződéses jogviszony 

megszűnésének napjától számított 8 napon belül a Szolgáltatónál bejelentem. Az ennek elmulasztásából 
eredő kárért felelősséget vállalok. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kedvezmény igénybevételére 
való jogosultságom megszűnik, a Szolgáltató a díjcsomagomat az általam választott Általános 
Üzletszabályzat szerinti díjcsomagra módosítja, illetve ha a díjcsomag váltás tárgyában nem rendelkezem 
úgy a Szolgáltató a díjcsomagomat az ECO XS vagy annak helyébe lépő díjcsomagra módosítja. 

Az Országos Magyar Vadászkamara és a Szolgáltató közötti Előfizetői keretszerződés megszűnése 
esetén a Szolgáltató a díjcsomagomat automatikusan az Általános és Domino Üzletszabályzatban 
meghatározott ECO XS vagy annak helyébe lépő díjcsomagra módosítja. 



Tudomásul veszem, hogy a kedvezményekre való jogosultság elvesztése – jogviszony megszűnése, 
Előfizetői szerződés lejárat előtti felmondása vagy a kedvezményeket biztosító Előfizetői keretszerződés 
hatályának lejárta miatt – nem eredményezi az előfizetés és/vagy készülék beszerzése esetén vállalt 
határozott időtartamú szerződéshez kapcsolódó kötbér eltörlését. Ezen kötbérek az előfizetői szerződés 
fenti körülmények miatt történő megszűnése esetén az abban foglaltak szerint kerülnek a Szolgáltató által 
megfizettetésre. 

Tudomásul veszem, hogy a kedvezmény másra nem ruházható át. 

A szolgáltatás Szolgáltató általi felfüggesztése, valamint az Előfizetői Szerződés lejárat előtti felmondása 
esetén az általam igénybe vett valamennyi kedvezményt elveszítem. A Szolgáltató jogosult az általam 
igénybe vett (a Szolgáltató Üzleti ÁSZF szerinti Partner 3 díjcsomagjához viszonyított havi alapdíj és 
percdíj) kedvezményeket nekem visszamenőlegesen, jelen Nyilatkozat aláírása napjától számítva a 
szerződésszegés időpontjáig a szerződésszegéskor érvényes díjak szerint kiszámlázni. A kiszámlázott 
díjakat köteles vagyok a számlán feltüntetett határidőig a Szolgáltató számlájára befizetni. 

Tudomásul veszem, hogy mindaddig, amíg a fenti beérkezési határidő letelte után a tényleges befizetés a 
részemről nem történik meg, a Szolgáltató az Előfizetői Kártyát nem kapcsolja ismét a szolgáltatásába.  

Hozzájárulok, hogy a kedvezmény elvesztése esetén, az esetleges behajtási eljárás során ezen 
nyilatkozatom tartozás-elismerésnek minősüljön, amely polgári-peres eljárásban felhasználható. 

Elfogadom, hogy az Üzleti ÁSZF mobil rádiótelefon hálózaton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó 2. 
számú mellékletének 11.2. pontjában foglaltak szerint, az Előfizetői (SIM) Kártyát eltulajdonítása vagy 
elvesztése esetén az a Szolgáltatónál kért letiltástól számított 14 nap áll rendelkezésemre az Előfizetői 
(SIM) Kártya pótlásának kezdeményezésére kötbérfizetési a kedvezmény elvesztése nélkül. Tudomásul 
veszem, hogy az előfizetői (SIM) Kártya átvételét követően az én kötelezettségem annak haladéktalan 
aktiváltatása a Szolgáltatóval. Fentiek elmulasztásának következménye a kedvezmény elvesztése és 
kötbérfizetési kötelezettség beállta. Az Előfizetői (SIM) kártya pótlása – a mindenkor hatályos Üzleti ÁSZF 
mobil rádiótelefon hálózaton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó 2. számú melléklete alapján - térítés 
ellenében történik. 
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 ................................................................   ................................................................  

Ügyintéző Országos Magyar Vadászkamara/partnere 

A kedvezmény igénybevételéhez szükséges 

eredeti okmányokat ellenőriztem 

Hívószáma: ............................................  

 


