IGÉNYBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY
(NYOSZ)
Kérjük, hogy az igénybejelentő nyomtatvány minden pontját nyomtatott betűkkel, olvashatóan töltse ki! Több hívószám egyidejű
bevonása esetén hívószámonként külön igénybejelentő nyomtatvány kitöltése szükséges. A nyomtatványt Engedélyező által aláírva és
lebélyegezve fogadjuk el.
1.

ELŐFIZETŐ ADATAI:

Előfizető neve

Előfizető címe (Állandó lakcím)

Születési helye, ideje

Anyja születési neve

Személyi igazolvány száma

Nyugdíjas törzsszám

NYOSZ nyugdíjas kártyaszám

E-mail cím

Kapcsolattartó neve

Kapcsolattartó telefonszáma

Levelezési név

Levelezési cím

2.

MOBILTELEFON SZOLGÁLTATÁS:
Új hívószám igénylése

3.

Meglévő hívószám bevonása

MOBILINTERNET ADATKÁRTYA:
Új Mobilinternet adatkártya igénylése

4.

5.

Meglévő Mobilinternet bevonása, modem nélkül

MOBILINTERNET CSOMAGOK:
20 MB

100 MB

200 MB

500 MB

1 GB

3 GB

Flexi (Korlátlan)

FlexiPlus (Korlátlan)

Hipernet 5 (2 GB)

Hipernet 7 (6 GB)

Hipernet 21 (10 GB)

Hipernet 42 (20 GB)

FIZETÉSI MÓD
Átutalás

6.

Meglévő Mobilinternet bevonása, modemmel

Csoportos beszedési megbízás

Csekk

MEGLÉVŐ HÍVÓSZÁM ADATAI:

Hívószám

(
Előfizető neve

Jelenlegi szolgáltató (Telenor, T-Mobile, Vodafone)

)

Előfizető címe (Állandó lakcím / Székhely)

Előfizető születési helye, ideje

Előfizető anyja születési neve

Előfizető személyi igazolvány száma

Adószám, Cégjegyzékszám

7.

KÉSZÜLÉKRENDELÉS:

Az igényelt készülék típusa

Készülék bruttó ára

Jelen Igénybejelentő nyomtatvány aláírásával az Igénylő hozzájárul ahhoz, hogy Engedélyező a szerződéses jogviszony létrehozásához, fenntartásához szükséges
adatokat az Igénylőről megadja az Aidaco Kft-nek.
Dátum: __________________________

______________________________________
Igénylő aláírása

ENGEDÉLYEZŐ TÖLTI KI:
Engedélyező a jelen nyomtatványban feltüntetett Igénylő részére 1 db Felhasználói Szerződés megkötését engedélyezi.

Dátum: ____________________

P.H.

_________________________________
Engedélyező aláírása

AIDACO Kft. Levélcím: 1440 Budapest, Pf. 25., E-mail: info@aidaco.hu, Tel.: (20) 924-3226, Fax: (1) 219-59-39

Szerződéskötési tájékoztató
Köszönettel vettük érdeklődését szolgáltatásunk iránt, ezúton szeretnénk tájékoztatni a szerződéskötés menetéről. A megfelelően kitöltött, az
Engedélyező által aláírt és lepecsételt igénybejelentő nyomtatványt eljuttathatja részünkre faxon, e-mailen, vagy elküldheti postafiók címünkre. Az
igénybejelentő nyomtatvány alapján elkészített felhasználói szerződést postai úton juttatjuk el az Ön részére. A felhasználói szerződés mindkét
példányát aláírva, a szerződéskötéshez szükséges fénymásolatokkal együtt postafordultával kell eljuttatni az AIDACO Kft. 1440 Budapest, Pf. 25.
címre. Új hívószám igénylése esetén a SIM kártya kézhezvételétől tudja igénybe venni a kedvezményes szolgáltatást. Meglévő hívószám bevonása
esetén az Aidaco Kft. kedvezményes tarifájában történt regisztrálásáról SMS-ben értesítjük.
Szükséges fénymásolatok: Személyi igazolvány, Lakcímkártya és Nyugdíjas igazolvány fénymásolata.
Útmutató a kitöltéshez
Kérjük, az igénybejelentő nyomtatvány minden pontját nyomtatott nagybetűkkel, javítás, áthúzás nélkül, olvashatóan töltse ki.
Több hívószám bevonása esetén kérjük, hogy hívószámonként külön-külön igénybejelentő nyomtatványt töltsön ki.
1.

Előfizető Adatai
Előfizető neve:
A személyi igazolványban szereplő név, családi és utónév (utónevek).
Előfizető címe (Állandó lakcím / Székhely):
A lakcímkártyán feltüntetett állandó lakóhely.
Levelezési név és cím:
Az itt feltüntetett névre és címre kerülnek kipostázásra az előfizetéssel kapcsolatos értesítések.
NYOSZ nyugdíjas kártyaszám:
A névre szóló igazolványon szereplő azonosítószám.
Kapcsolattartó neve:
Az a személy, aki a hívószámmal kapcsolatban ügyintézésre jogosult. Az előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés során az itt megjelölt
személlyel vesszük fel a kapcsolatot és a képviselőn kívül tőle fogadunk el az előfizetői szerződésre vagy szolgáltatásokra vonatkozó
megrendelést vagy módosítási kérelmet.

2.

Mobiltelefon szolgáltatás:
Kérjük, tegyen egy X jelet a megfelelő részhez.
 Új hívószám igénylése: Ha új hívószámot igényel
 Meglévő hívószám bevonása: Ha valamely szolgáltatónál már meglévő hívószámát szeretné bevonni

3.

Mobilinternet adatkártya:
Kérjük, tegyen egy X jelet a megfelelő részhez.
 Új Mobilinternet adatkártya igénylése: Ha új adatkártyát szeretne igényelni
 Meglévő mobilinternet bevonása, modemmel: Ha már meglévő Mobilinternet adatkártyát kíván bevonni. (Modem: az a mobilinternet
eszköz, amelyet a számítógéphez csatlakoztat)
 Meglévő Mobilinternet bevonása, modem nélkül: Ha már meglévő mobilinternet adatkártyát kíván behozni, és rendelkezik
modemmel. (Modem: az a mobilinternet eszköz, amelyet a számítógéphez csatlakoztat).

4.

Mobilinternet csomagok:
Kérjük adja meg, hogy melyik Mobilinternet csomagot választja, tegyen ahhoz egy X jelet.

5.

Fizetési mód:
Kérjük adja meg, hogy milyen módon kívánja kiegyenlíteni számláit.
 Csoportos beszedési megbízás esetén: Bankfiókjában adjon felhatalmazást csoportos beszedési megbízás teljesítésére.
A megbízáshoz szükséges adatok: Jogosult:
Aidaco Kft.
Jogosult azonosítója:
A13171551T242
Jogosult számla száma:
10700385-24358400-51100005
Fogyasztó azonosítója:
a mobiltelefonszám kötőjel és zárójel nélkül (pl.: 209243226)

Miután a bank elfogadta a megbízást, kérjük írásban jelezze felénk, hogy csoportos beszedési megbízás útján kívánja kiegyenlíteni számláit.
Levelében (posta, fax, e-mail) tüntesse fel bankszámlaszámát, a bankszámla tulajdonosának nevét és a hívószámot. Egy csoportos beszedési
megbízással több előfizetés (hívószám) számláit is fizetheti. Amennyiben több előfizetés számláját szeretné egy csoportos beszedési megbízással
rendezni, úgy levelében tüntesse fel melyek ezek a hívószámok, és jelölje meg melyiket adta meg azonosítóként a megbízáson.
A több előfizetéssel (hívószámmal) rendelkező ügyfeleink forgalmi számláit összevontan kezeljük, így havonta összesen egy számlát kapnak. Az
összevont számla részletezőjén a hívószámonkénti megbontás segíti telefonköltségeinek ellenőrzését. Amennyiben külön számlát szeretne egyes
előfizetéseiről, kérjük igényét írásban jelezze ügyfélszolgálatunkon.
6. Meglévő hívószám adatai:
Meglévő hívószám bevonása esetén kérjük kitölteni a Meglévő hívószámhoz tartozó, korábban másik szolgáltatónál (Telenor, T-Mobile, Vodafone)
kötött szerződésen szereplő előfizetői adatokat.
7. Készülékrendelés:
Kérjük, abban az esetben töltse ki, ha új készüléket szeretne vásárolni. Az Aidaco Kft. aktuális árlistájáról érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon az
info@aidaco.hu email címen, vagy a 06-20-924-3226-os telefonszámon.
Az igényelt készüléket - az értesítést követően - Budapesten személyesen veheti át Ügyfélszolgálatunkon, illetve vidékre utánvétes postai
küldeménnyel juttatjuk el címére. A készülék árát átvételkor kell fizetni.
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