Szerződésszám:

Felhasználói Szerződés
amely létrejött egyrészről a Visit Csoport Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. Postacím: 1034
Budapest, Bécsi út 126-128. Kiscelli irodaház, Cg: 01-09-301045, képviseli: Morvai-Légi Dóra) (a
továbbiakban: VisitCsoport) mint a Magyar Telekom Nyrt. (a továbbiakban: Mobiltávközlési Szolgáltató) és a
MOHAnet Mobilsystems Zrt. (a továbbiakban Egészségfelügyeleti Szolgáltató) szerződéses partnere
másrészről:
Felhasználó adatai
Név:
Születési hely, idő:
Anyja születési neve:
Születési név:
Adószám:
Telefonszám:
Mobiltelefonszám:
Állandó lakcím:
Levelezési cím:
1. Személyazonosító
okmány típusa, száma:

Telefonos jelszó:
Faxszám:
e-mail cím:

2. Személyazonosító
okmány típusa, száma:

továbbiakban Felhasználó között, a mai napon.
VisitCsoport a Mobiltávközlési Szolgáltató által nyújtott mobiltelefon szolgáltatást, és az Egészségfelügyeleti
Szolgáltató által nyújott egészségfelügyeleti távfelügyeleti szolgáltatást (mobilgondozás) saját
szolgáltatásokkal kiegészítve közvetíti Felhasználó részére, a Szolgáltatókkal kötött szerződése alapján.
A közvetített szolgáltatások részletes leírását a VisitCsoport Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) valamint a
MohaNet Zrt. Egészségfelügyeleti Távfelügyeleti Szolgáltatási ÁSZF-je és Szolgáltatási Szabályzata
tartalmazza.
Felek vállalják, hogy a fent megadott elérhetőségeket, (köztük az e-mail címeket) kölcsönösen elfogadják
hivatalos kapcsolattartás céljára. A fenti adatokban történő változásról Felek kötelesek 15 napon belül
értesítést küldeni.
Felhasználó köteles a havi forgalmi díját VisitCsoport által havonta, a tárgyhót követően kiállított és
megküldött számla ellenében megfizetni. A külföldön generált mobiltelefon forgalom díját VisitCsoport a
külföldi szolgáltató adatszolgáltatásától függően a tárgyhót követő 1 évig kiszámlázhatja. Felhasználó a
díjakat átutalással vagy csoportos beszedéssel teljesíti. Számlázási időszak: 1 hónap
Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy VisitCsoport az adatait (elsősorban e-mail címét) ügyfélköre
összefogására, számla és tájékoztató anyagok küldésére és egyedi üzleti ajánlatok, valamint speciális
szakismereti anyagok eljuttatása érdekében felhasználja. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy adatait a
szolgáltatások igénybevételéhez szükséges okból és mértékben VisitCsoport a Szolgáltatóknak átadja.

Ügyfélszolgálat: +36-30/599-1285, 1034 Budapest, Bécsi út 126-128
info@visitgroup.hu

Szerződésszám:
A jelen szerződés keretében közvetített mobiltelefon konstrukció nem publikus. Igénybevételére
Felhasználónak a egészségfelügyeleti távfelügyeleti szolgáltatás igénybevétele miatt van lehetősége.
Felhasználó nem üzemeltetheti a SIM kártyákat GSM adapterben, telefonközpontban és alközponti
interfészben, valamint üzletszerűen call center és direktmarketing tevékenységre vagy SIM kártyák
üzletszerű logikai összekapcsolására. Ennek megszegése esetén VisitCsoport jogosult a Felhasználói
Szerződés felülvizsgálatára, és a Szolgáltató által rá hárított költségek továbbszámlázására Felhasználó felé.
A tarifacsomagokban alapesetben letiltott szolgáltatások: Emelt Díjas Szolgáltatások.
Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a VisitCsoport részére a jelen szerződésben, mellékleteiben
és az ÁSZF-ekben foglalt kötelezettségek megszegése esetén az ott leírtak szerinti kötbért köteles fizetni.
A Felhasználói Szerződés módosítására a VisitCsoport Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) – illetve abban
nem részletezett kérdésekben a Mobiltávközlési Szolgáltató Általános Üzletszabályzata - vonatkozik. A
Díjszabás módosításáról VisitCsoport Felhasználót tájékoztatja. A Díjszabás módosítás elfogadásának
minősül, ha Felhasználó ráutaló magatarásával a közvetített szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.
VisitCsoport vállalja, hogy Felhasználó által jelen Felhasználói Szerződés hatálya alá számhordozással vagy
átírással behozott (már meglévő) hívószámát(ait) a szerződés megszünése esetén Felhasználó
rendelkezésére bocsátja.
Felhasználó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a VisitCsoport Általános Szerződési Feltételeinek
(ÁSZF), valamint a MohaNet Zrt. Egészségfelügyeleti Távfelügyeleti Szolgáltatási ÁSZF-jének és Szolgáltatási
Szabályzatának tartalmát megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja.
Jelen Felhasználói Szerződés az 1. számú Mellékletben rögzített hívószámokhoz tartozó SIM kártyák
VisitCsoport nevén történő (a Szolgáltató általi) aktiválása napján lép hatályba.
Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, és elengedhetettlen részét képezik a Felhasználó egyes
hívószámait és azok tarifacsomagjait és szolgáltatásait rögzítő Felhasználói Szerződés Mellékletek.

Kelt, Budapest, 2017.

………………………………………………
Felhasználó

………………………………………………
VisitCsoport
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Szerződésszám:

Felhasználói Szerződés 1. számú Melléklete
Előfizetés és szolgáltatások adatai (VisitCsoport tölti ki!):
Hívószám:
Hűségidő:
Készülék típus:

1 év
Moniphone segélyhívó

Mobilgondozási szolgáltatás típusa:
Jelen szerződés megkötésekor vásárolt eszközök:
Segélyhívó telefon
59.900 Ft
Pánikjelző karpánt
6.900 Ft
Vezeték nélküli töltő
6.900 Ft

Tarifacsomag neve:
Hűség kötbér összege:
Készülék IMEI szám:
Diszpécseres

☐

Öngondoskodó

☐

Riasztás esetén értesítendők:
Név 1

Telefonszám 1

Név 2

Telefonszám 2

Név 3

Telefonszám 3

Kedvezményezett adatai (csak diszpécseres szolgáltatás esetén)
Név:
Cím:
Név a bejáraton:
Telefonszám:
Született:
Gyógyszerek,
gyógykezelések:

Személyi ig. szám
TB szám:
Gondnokság allatt áll
Vércsoport:
EÜ-i állapota:

Igen ☐ Nem ☐

Egyéb hívószámok és tarifák adatai (VisitCsoport tölti ki!):
2. Hívószám:
Tarifa hűségidő:
Készülék típus:
Hűségidő lejárta:

Tarifacsomag neve:
Tarifa kötbér összege:
Készülék IMEI szám:
Kötbér összege:

3. Hívószám:
Tarifa hűségidő:
Készülék típus:
Hűségidő lejárta:

Tarifacsomag neve:
Tarifa kötbér összege:
Készülék IMEI szám:
Kötbér összege:

4. Hívószám:
Tarifa hűségidő:
Készülék típus:
Hűségidő lejárta:

Tarifacsomag neve:
Tarifa kötbér összege:
Készülék IMEI szám:
Kötbér összege:

Ügyfélszolgálat: +36-30/599-1285, 1034 Budapest, Bécsi út 126-128
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Szerződésszám:

Az esetleges készülék kötbérek számítása a Szolgáltatók kötbérszámítási módszere alapján történik. A
kedvezményes tarifák hűségidejének kötbérszámítása történhet egy összegben és a hűségidőből hátralévő
hónapok száma alapján is.
A tarifák árát, kedvezményeit és igénybevételének feltételeit a mindenkor érvényes Díjszabás tartalmazza.
Az ePack kedvezmény igénybevételének feltétele a Díjszabásban meghatározott követelmények betartása,
köztük a számlák fizetési határidőre történő teljesítése. Ezek megsértése a kedvezmény szüneteltetését ill.
megszűnését vonja maga után, a Díjszabásban részletezett módon.
A tarifacsomagokhoz havidíj mentesen biztosított szolgáltatások: Hangposta, Hívástartás, -átirányítás, várakoztatás, Hívószámkijelzés, SMS küldés, Faxpostás, Konferencia-beszélgetés, Hívásletiltás, MMS küldés,
Videotelefon, csak Data-és Fax-üzenet küldésére használható /hívószám nélküli/ Data- és Fax szolgáltatás,
Roaming, Adat roaming (használata esetén a a meghatározott limit: 50 Euró). (Ezek igénybevétele
készülékfüggő lehet.)
A T-Mobile-tól a konstrukcióba behozott hívószámok esetén egyes szolgáltatások (pl. hívásrészletezés,
mobilinternet, T-email, roaming, stb.) változatlanul aktívak maradnak, amennyiben Felhasználó nem kéri
azok törlését vagy módosítását.
Alulírott Felhasználó kijelentem, hogy a fenti hűségidőszakok lejártáig Felhasználói Szerződésemet nem
mondom fel, a szolgáltatás szüneteltetését nem kérem, a Felhasználói Szerződés felmondására okot nem
adok, a SIM kártya jogtalan eltulajdonítása vagy elvesztése esetén azt a felismeréstől számított 5 napon belül
pótolom. Amennyiben jelen feltételeket nem teljesítem, a fent megjelölt kötbér egyösszegű megfizetésére
vagyok köteles. Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen nyilatkozatom tartozás elismerésnek minősül.
Jelen Szerződés Melléklet a Felhasználói Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Kelt, Budapest, 2017.

………………………………………………
Felhasználó

………………………………………………
VisitCsoport
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