2. sz. melléklet

Dolgozói díjcsomag
A dolgozói díjcsomagban (Partner3 díjcsomag), a dolgozó – munkáltatói igazolás alapján – köti meg az
előfizetői szerződést a Szolgáltatóval, mely alapján a dolgozó lesz az előfizető és a számlafizető. A munkáltatói
igazolás akkor érvényes, ha azon szerepel az igazolási joggal rendelkező személy neve, aláírása, elérhetősége,
valamint a szervezet fejléce és bélyegzője is, illetve a Munkáltatói Igazolás nem lehet 1 hónapnál régebbi.
A jogosultság igazolásához a Munkáltatói Igazoláson kívül szükséges a személyi igazolvány, 1 db egyéb
okmány (pl. jogosítvány, TAJ kártya, adó kártya)
Ebbe a csomagba a dolgozón kívül további négy hívószám vihető be, azaz egy dolgozó legfeljebb 5 db előfizetés
igénybevételére jogosult. Ezáltal pl. a családtagok is e díjcsomagba tartozhatnak, és a flottába tartozó személyek
egymással ingyenesen telefonálhatnak.
Mivel a dolgozó az előfizető, a számlát a dolgozó kapja, de megadható a számot használó személy címe is.
Fentiek miatt szerződésmódosításra, azaz különböző szolgáltatások engedélyezésére, illetve tiltására, tehát pl.
adatcsomag váltásra, csak az egyetemi alkalmazott jogosult, a dolgozói mobil előfizetésben lévő más hívószám
használója nem.
A szolgáltatás díjai:

Hívásirányok
Előfizetési díj 100%-ban lebeszélhető, a lebeszélhetőség a hálózaton
belüli, bármely belföldi mobil és belföldi vezetékes hálózat előfizetői
felé indított hanghívásokra vonatkozik, tartalmaz
500 Mbyte adatforgalmi szolgáltatás (pl. internet, levelezés),
SMS 50 db/hó bármely belföldi mobil hálózatba

Díjak (nettó)
1.950,- Ft/hó

térítésmentes
térítésmentes

Mobil készülékről T-Mobile irányba történő hívások díja

12 Ft/perc

Mobil készülékről Telenor irányba történő hívások díja

12 Ft/perc

Mobil készülékről Vodafone irányba történő hívások díja

12 Ft/perc

Mobil készülékről bármely vezetékes körzetbe történő hívások díja

12 Ft/perc

Bármely belföldi mobil hálózatba küldhető, benne foglalt SMS-ek
száma 50 db/SIM/hó. Az SMS díja az 50 db-on felül
MMS díja bármely irányba
Belföldi mobil internet szolgáltatás díja 5GB adattartalom
/túlforgalmazás nem lehetséges/
Belföldi mobil internet szolgáltatás díja 10GB adattartalom
/túlforgalmazás nem lehetséges/

15 Ft/darab
20 Ft/darab
1200 Ft/ 5GB adattartalom
3000 Ft/10GB adattartalom

Szolgáltató havi alapdíjmentesen biztosítja az alábbi szolgáltatásokat:
- hívástartás, hívásvárakoztatás, hívásátirányítás, hívó/hívott fél azonosítás (hívószám küldése/tiltása),
konferenciahívás, hangposta szolgáltatás, hangposta hívása, SMS és MMS küldés/fogadás limitfigyelés
hívószámonként, adatforgalmi tájékoztató
A hivatali és dolgozói előfizetéssel rendelkezők részére az egymással történő beszélgetés díjmentes.

A jelenleg dolgozói előfizetéssel rendelkezők részére a Szolgáltató automatikusan biztosítja az új díjcsomagra
történő átállást.
A Szolgáltatóval szemben fennálló számlatartozása esetén a szerződésben foglalt szolgáltatás nyújtását a
Szolgáltató csak a tartozás rendezése után kezdi meg.
A dolgozók előfizetéseikkel kapcsolatosan a Szolgáltató alábbi elérhetőségein keresztül egyénileg intézhetik
előfizetéseikre vonatkozó ügyeiket:
Az ügyfélszolgálat éjjel-nappal hívható rövidített hívószáma: 1430
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf.: 434
E-mail cím: ugyfelszolgalat@t-mobile.hu
További elérhetőségek, T-Pont üzletek adatai az alábbi internet címeken találhatóak.
http://www.t-mobile.hu/lakossagi/ugyintezes/elerhetosegek/uzletkereso
A jogosultság igazolása, igénybevételének kérelme a Szolgáltató bármely üzletében megtörténhet. A dolgozói
csomagra való áttérés adminisztrációs költséget, illetve egyéb díjat nem jelent.
A Szolgáltató a kedvezményes díjcsomagot határozott időre 2015.10.31-ig biztosítja a Dolgozó részére.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt a Dolgozónak a munkáltatóhoz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony
megszűnik, az esetleges számlatartozás befizetése után - a Szolgáltató vállalja, hogy a volt Dolgozó díjcsomagját
az általa választott publikus díjcsomagra módosítja. Amennyiben a Dolgozó e tárgyban nem rendelkezik, úgy a
Szolgáltató a díjcsomagját mindenkor hatályos általános Díjszabású díjcsomagra váltja. A díjcsomag váltás
díjmentes. A Munkáltató ugyanakkor vállalja, hogy a vele szerződéses munkaviszonyban álló Dolgozó
munkaviszonyának megszűnéséről 15 napon belül írásban tájékoztatja a Szolgáltatót.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt Dolgozó rendelkezik a Partner3 díjcsomagból történő kilépéséről - az
esetleges számlatartozás, hűségkötbér befizetése után – ezt bármikor megteheti.
A szerződés értelmében a dolgozói előfizetésekhez a dolgozó kedvezményes 12 illetve 24 hónapos előfizetéses
akciós áron jogosult készüléket beszerezni.
A Szerződés lejárta után (2015. 11. 01-től) – amennyiben nem a jelenlegi szolgáltató nyeri el az új közbeszerzési
kiírás általi szolgáltatási lehetőséget – a megvásárolt dolgozói készülékek csak abban az esetben lesznek
használhatóak, ha a TSM részéről a SIM Lock feloldás megtörtént, azaz a készülékek kikódolásra kerültek.
Amennyiben ez nem történik meg, úgy csak - a fent említett szerződés pontja alapján – a jelenlegi szolgáltató
publikus díjcsomagjával lesz használható a készülék.
Ezúton szeretnénk felhívni a dolgozói előfizetéssel rendelkezők figyelmét az alábbiakra:
•
2014. október 31-ig 12 hónapos előfizetéses akciós áron vásárolt készülékeknek a szerződés lejártakor
nincs kötbérfizetési kötelezettsége.
•
A 2014 október 31-e után 12 hónapos előfizetéses akciós áron vásárolt, illetve a jelen tájékoztató
kiadása után 24 hónapos előfizetéses akciós áron vásárolt készülékek esetén kötbérfizetési kötelezettség lép fel,
melyet a dolgozó köteles megfizetni Szolgáltató felé.

