:עיקרי החוזה
.החוזה ללא זמן התחייבות.1.
.אסור להעביר את הכרטיס סים לשימוש אדם אחר ללא אישור מהחברה2.
אפשר להחזיר את הכרטיס סים בכל זמן נתון ,הפקדון יוחזר לאחר תשלום החודש האחרון שבו3.
היה הכרטיס אצל הלקוח,ולאחר תשלום דמי התנתקות באם צריך
הפקדון הוא ערבות המבטיחה את החברה במקרה של איתשלום ,בנוסף הפקדון מגדיר את(
).היכולת שימוש החודשית של הלקוח,סכום הפקדון יכול להשתנות אבל מינימום 10000פורינט
..אי תשלום חשבון גורר ביטול חוזה והפסד הפקדון 4.
.הכרטיס סים ניתן לשימוש רק בגבולות הונגריה5.
במקרה של כרטיס שנגנב או אבד ,הדבר לא מהווה סיום חוזה ,יש צורך בהזמנת כרטיס חדש 6.,
.המספר טלפון ישמר.החיוב יגבה מהלקוח
כל שירות לקוחות בנושא כרטיס הסים  ,חשבונות ,בירורים בנושא הכריס סים  ,ינתן רק על ידי7.
.חברת יורופטל
תשלום החשבון החודשי יוכל להתבצע במשרד בתשלום במזומן ,תשלום בבנק במזומן,תשלום8.
,מראש ,תשלום על ידי חבר\ה ,תשלום בהעברה בנקאית מחשבון בנק הונגרי
.החשבון ישלח כל חודש במייל  ,וינתנו  10ימים לביצוע התשלום9.
.איחור בתשלום גורר ניתוק קו בלי התראה מראש ועלות פתיחת קו10.
שימוש יתר בקו ,יותר מהסכום שנקבע לפי הפקדון ,גורר ניתוק קו בלי התראה מראש ועלות11.
.פתיחת קו
ניתוק קו בגלל שימוש יתר לא קשור לעובדה שהחשבון טלפון שנשלח באותו חודש שולם או12.
 .לא
התשלום הראשוני  ,בעת הרישום  ,על החודש הראשון ,כולל את החיוב הקבוע בלבד  ,ולא את13.
.השימוש בקו,השימוש יגבה בחודש שאחרי
.התשלום הראשוני הוא אותו סכום בלי קשר לתאריך בחודש שבו הצטרף הלקוח14.
לפני נסיעה לתקופה ממשוכת יש לדאוג לתשלום מראש של החשבונות הקרובים).גם חבר15.
.יכול לשלם בעבורך( כדי להמנע מניתוק קו
.חיוג בין חברי הקבוצה  ,בתוך הונגריה בלבד ,הוא תמיד חינם16.
מאה הודעות סמס הראשונות בתוך הונגריה בלבד הן חינם  ,מעבר לכך ,כל הודעה תחוייב  ,גם17.
.בין חברי הקבוצה
חבילת אינטרנט של  500מגה ניתנת בתוך העסקה  ,אין אפשרות לבטל את החבילה אבל18.
.אפשר לשדרג אותה בתשלום נוסף
.במידה והחבילת אינטרנט של ה  500מגה נגמרת האינטרנט יואט ,אבל לא יגרום לחיוב יתר19.

