Felelősségvállalási nyilatkozat
Alulírott ............................................................., a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének munkatársa,
a(z)…………………….............................. gyülekezetből,
A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége (továbbiakban Szövetség) és az Orange S.A. között létrejött
szerződés alapján, a Orange S.A.-tól a következő ____ bérletet rendeltem, tel számom: __________________________
Előfizetés (havi bérlet)
Roaming szolgáltatás
Nemzeti percek és SMS-ek (mobil és fix)
Nemzetközi percek, SEE* zóna (fix)
Nemzetközi percek és SMS, SEE zóna
mobil + USA, Kanada, Izráel (fix és mobil)
További nem SEE-be tartozó országokba
perc és SMS
A-C zónába roaming hívás egység
A-C zónába adatforgalom
Adatforgalom
Adatforgalom SEE Roamingban**

4,20 euro
nem

5 euro
igen
korlátlan
roamingban is

7,20 euro
igen
korlátlan
roamingban is

9,90 euro
igen
korlátlan
roamingban is

-

150 perc/SMS

150 perc/SMS

1000 perc/SMS

-

-

-

100 perc/SMS

0
0
3 GB***
-

0
0
7 GB***
3,3 GB

0
0
13 GB***
4,8 GB

100 perc
300 MB
Korlátlan
6,6 GB

korlátlan

*SEE = Európai gazdasági terület
**Roaming SEE = a roamingszolgáltatást csak a méltányos használatra vonatkozó feltételek szabálya szerint
lehet igénybe venni és alkalmi külföldi utazásokra használni, másképpen többletdíjra lehet számitani.
Bővebb infó: https://www.orange.ro/help/politica-de-utilizare-rezonabil-a-serviciilor-roaming-see-6828
***A megszabott adatmennyiség elhasználása után az adatforgalom sebessége lecsökken, nincs plusz költség.
Túlforgalmi díjjak
Nemzetközi hívások (SEE) – fix és mobil
Nemzetközi hívások (non SEE, USA, Canada)
Nemzetközi hívások (Zona 2)
Nemzetközi hívások (további országokba)
Nemzetközi SMS (SEE)
Nemzetközi SMS (non SEE)

Ár
0,19
0,30
0,45
0,70
0,06
0,12

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 árak nem
tartalmazzák az ÁFÁ-t (TVA)!
3. Tudomásul veszem, hogy az Szövetség hívószámomra 2022 december 16-ig kötött szerződést az Orange S.A.
távközlési céggel, és hogy a megkötött szerződés feltételei engem is köteleznek. Ha az általános szerződés lejárta előtt
történik kilépésem, az Orange által, erre az esetre előírt összeget (250 Euro), kifizetem.
4. Kötelezettséget vállalok arra nézve, hogy a jelen nyilatkozatban meghatározott előfizetést – sem ideiglenesen, sem
véglegesen – a Szövetség munkatársain kívül másnak 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 az Orange távközlési szolgáltatónak, illetve a Szövetségnek.
5. Tudomásul veszem, hogy a fenti előfizetéssel kapcsolatban a lopás miatti letiltás esetén, 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 az Orange 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 az Orange 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 csoportfelelőse pedig, hogy a kérelmező személy az általa adminisztrált csoportba fog tartozni.
9. A Baptifon flottában, tiszteletben tartjuk az érvényes adatvédelmi és tárolási jogszabályokat, az adatokat csak a
baptifon iroda munkatársai, és az Orange kijelölt munkatársai kezelik: https://www.orange.ro/gdpr/
Dátum: .............................................................. Felhasználó: (aláírás) ………............................................................
A gyülekezet csoportfelelőse: (olvasható név és aláírás) .............................................................................................
Lelkipásztor: (olvasható név és aláírás) ........................................................................................................................

