Felelősségvállalási nyilatkozat
Alulírott ............................................................., a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének munkatársa,
a(z)…………………….............................. gyülekezetből, születési hely .................................................. Születési idő ..............
............................, személyi száma (CNP) ........................................................... Lakcím ........................................................
.......................................................................................................................................................................................................
A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége (továbbiakban Szövetség) és a Vodafone S.A. között létrejött
szerződés alapján, a Vodafone S.A.-tól a következőket rendelem:
Bérlet: ...................... Eurós
Más extra csomag: …….……………...
A jelenlegi szerződéshez, a következő telefont rendelem: ………………..……………………………………… Telefonszám:………………………
Ha a telefon ára a listába nem 0 euró, az árát az első számlán kifizetem.
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* a perceket/SMSeket a romániai fix és mobil hálózatokba lehet felhasználni valamint a következő országok fix hálózataiba: Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia,
Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Svájc, Anglia és
Vatikán. Valamint felhasználható USA, Kanada, Izráel, Hawaii és Alaszka fix és mobil hálózataiba is
** a RED bérletekbe foglalt egységek a * pont mellett a következő országokban küldött vagy fogadott percekre vagy SMSekre is érvényesek: Bulgária, Horvátország, Csehország,
Észtország, Finnország, Gibraltár, Guadalupa, Reunion, Írország, Island, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Szlovákia, Szlovénia

***a csak SIM bérlethez NEM jár telefon
- a (rep.) -el jelzett percek és SMS-ek egyik hónapról a másikra vihetőek át, reportálhatók. Az adat forgalom nem reportálható.
- előbb a hűség (loialitate) percek használódnak el, utána pedig a hívott fél típusától függően az adott perccsomagból, ha nemzeti szám, akkor a nemzeti percekből, ha
Vodafone, akkor a Vodafone percekből használódik el
- a korlátlan roaming használat csak akkor érvényes, ha életvitel szerűen itthon használja a bérletet és néha külföldön, más esetben 5c/perc/Mb tarifát számolnak fel
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- az adatcsomag itthon vagy roamingba használható annak függvényébe, hogy milyen bérletre lesz rátéve.
- az adatforgalom elhasználása után a tarifa 0.01 euro/MB. Ez a tarifa csak olyan bérletek esetén
érvényesek, amiken van valamilyen internet csomag. Az adatforgalom nem reportálható.
- a bérletre pluszba rendelt csomagok nem jogosítanak fel további kedvezményre a vásárolt telefon árából
**** a nemzetközi mobil perc csomagot a szerződés végéig nem lehet lemondani

1. Tudomásul veszem, hogy a hívószám előfizetés tulajdonosa a Szövetség, használója és számlafizetője pedig én vagyok.
2. Ezúton nyilatkozom arról, hogy az előfizetéshez tartozó kedvezményeket és tarifákat ismerem. A választott előfizetés
kedvezményeit és tarifáit elfogadom, annak betartásáért és számlafizetéséért felelősséget vállalok. Az euróban
kifejezett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t (TVA)!
3. Tudomásul veszem, hogy az Szövetség a hívószámomra 2019 április 27-ig kötött szerződést a Vodafone S.A. távközlési
céggel, és hogy a megkötött szerződés feltételei engem is köteleznek. Ha az általános szerződés lejárta előtt történik
kilépésem, a Vodafone által, erre az esetre előírt összeget (150 Euró), kifizetem.
4. Kötelezettséget vállalok arra nézve, hogy a jelen nyilatkozatban meghatározott előfizetést – sem ideiglenesen, sem
véglegesen – a közösségünkön kívüli személynek nem adom át. Továbbá nem engedélyezem, hogy az általam használt
hívószám és díjcsomag felhasználásával olyan belföldi vagy külföldi hívások történjenek, melyek anyagi vagy erkölcsi
kárt okozhatnak a Vodafone távközlési szolgáltatónak, illetve a Szövetségnek. Jelzem az Ebaptifon iroda felé ha nem
járulok hozzá, hogy a részletes számlámat a csoportvezetőmön keresztül kapjam meg.
5. Tudomásul veszem, hogy a fenti előfizetéssel kapcsolatban a lopás miatti letiltás esetén, a készülék garanciális
javításakor, illetve minden más ügyben a szövetségi kapcsolattartóhoz kell fordulnom, aki kéréseimet lehető
leghamarabb teljesíti. Amennyiben az ügyintézés objektív okok miatt elhúzódik, tudomásul veszem, hogy a Szövetség
ezért a felelősséget nem vállalja.
6. Amennyiben a fenti kötelezettségek megszegése miatt, vagy egyébként a jelen nyilatkozatban meghatározott
előfizetéssel és telefonkészülékkel való visszaélés vagy gondatlan kezelés miatt a Szövetséget illetve a Vodafone S.A.
céget bármilyen kár éri, úgy annak megtérítésére teljes anyagi felelősséget vállalok.
7. Tudomásul veszem, hogy fizetési kötelezettségeim nem teljesítése esetén tizennégy napi türelmi idő letelte után, a
Szövetség, és a Vodafone S.A. távközlési cég a fenti előfizetést letilthatja, illetve az előfizetést megszüntetheti,
valamint, hogy ezen intézkedések anyagi következményei engem terhelnek.
8. A lelkipásztor, aláírásával igazolja, hogy a kérelmező személy megbízható a számla fizetés szempontjából és a
gyülekezeti kapcsolattartó pedig, hogy a kérelmező személy az általa adminisztrált csoportba fog tartozni.
9. Tájékoztató az Ebaptifon iroda működéséről: Az iroda, telefonon elérhető munkanapokon 10-18 óra között. Emailt,
vagy SMS-t bármikor lehet küldeni. A kapcsolattartás elsősorban emailen történik az információ nyilvántartása és
utólagos félreértések tisztázása végett. A felhasználók és a gyülekezeti kapcsolattartók, elsősorban ezt a csatornát
használják. A hétvégeken egy sürgős esetben tudunk segíteni, SIM kártya csere esetén. SIM kártya csere esetén a
csoportfelelőshöz kell fordulni, aki majd jelzi az iroda felé az ügyet. Hétvégén az Ebaptifon iroda telefonon nem
elérhető. Az elveszett vagy ellopott telefonok esetén a *228 számon lehet SIM kártya letiltást kérni. Ugyanezen a *228
számon lehet PUK kódot is kérni. Nemzeti ünnepen nem lehetséges semilyen ügyintézés. Az iroda elérhetősége:
0735500010 vagy ebaptifon@gmail.com.

Dátum: .......................... Felhasználó: (olvasható név és aláírás) ……….............................................................
A gyülekezet kapcsolattartója: (olvasható név és aláírás) ..................................................................................
Lelkipásztor: (olvasható név és aláírás) ..............................................................................................................
A Szövetség pecsétje és képviselője: ..................................................................................................................

