Hovedklausulene av kontrakten:

1. Kontrakten har ingen gyldighetsperiode.
2. Uten tillatelse fra kontoret, kan SIM-kortet ikke overføres til noen.
3. SIM-kortet kan overleveres til enhver tid og kausjon vil bli refundert bare hvis

medlemmet har betalt beløpet for den siste regningen, og den ungående
merverdiavgift. (Kausjonen er et sikkerhet depositum, i tilfelle at medlemmet ikke
betaler regningen. I tilleg vil vedkommende personen ha en månedlig bruk grense som
er lik halvparten av kausjonen. Depositumbeløpet er variabel, men kan ikke være
mindre enn 10 000 Ft.)
4. Unnlatelse av å betale regningen innbærer både oppsigelse av kontrakten og tap av

kausjon.
5. SIM-kortet kan bare brukes i Ungarn.
6. Å miste kortet ikke innbærer oppsigelse av kontrakten, i slike tilfeller kortet må

erstattes. Medlemmet skal beholde sitt telefonnummeret or erstatning gebyret skal
faktureres.
7. Kundeservice leveres utelukkende av Europetell A.S.
8. Medlemmet kan betale regningen: på kontoret, i enhver bankavdeling ERSTE Bank, bank
overføring fra en konto i Ungarn, gjennom en venn eller ved forskuddsbetaling.
9. Medlemmer vil motta den månedlige faktutaen via e-post of vil ha 10 dager for å betale
den.
10. I tilfelle av forsinket betaling, linjen blir blokkert og aktivering belastes.
11. I tilfelle av grenseoverskridelse, linjen blir blokkert og aktivering belastes.
12. Blokkering av linjen på grunn av grenseoverskridelse er ikke relatert til den månedlige

regningen. Regningen refererer til forrige måned og grenseoverskridelsen til
inneværende måned.
13. I den første måned abonnementet inneholder bare grunleggende gebyret og ikke bruk

av kortet. Dette skal faktureres på neste måned.
14. Den første fakturabeløpet er alltid den same, uavhengig av når medlemmet slutter seg
til gruppen.

15. I tilfelle av en lengre reise vil medlem måtte gjøre en forskuddsbetaling, slik at linjen

ikke vil bli blokkert (eller du må instruere noen til å betale regningen).
16. Gruppediskusjoner er gratis!
17. Grunnleggende abonnementet inkluderer 100 gratis meldinger på måned. Over denne

grensen skal meldinger sending belaster selv i gruppen.
18.

Det 500 MB alternative er en del av den grunnleggende abonnementet og kan ikke
oppheves, men for et visst beløp det kan økes.

19.

Hvis i den respective måned medlemmet forbruker mer enn 500 MB, kostnadene er ikke
kumulert, bare dataoverføringshastighet skal reduseres.

