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2/1 számú melléklet 
Hozzátartozói Kedvezmény Igénybevételére szóló igazolás 

 

A(z) Debreceni Egyetem képviseletében igazolom, hogy 
Név: …………………………………………………… 
Születési helye és ideje: …………………………………………………… 
Anyja neve: …………………………………………………… 
Lakóhelye: …………………………………………………… 
a(z)  Debreceni Egyetem Tagja. 

Dátum 20……….       _____________________________ 
                         Képviselő aláírása 

Vodafone és a(z) Debreceni Egyetem között létrejött Megállapodás alapján a(z) Debreceni Egyetem Tagjának 
hozzátartozója is jogosult a flotta kedvezmény igénybevételére. 

Vásárló adatai: 
Név: …………………………………………………… 
Születési helye és ideje: …………………………………………………… 
Anyja neve: …………………………………………………… 
Lakóhelye: …………………………………………………… 
Tel.szám (1): …………………………………………………… 
Tel.szám (2).  …………………………………………………… 
Szig. Száma: …………………………………………………… 
A(z) Debreceni Egyetem és a Vodafone Magyarország zrt. között 20…………….. napján megkötött Megállapodás 

alapján, a Megállapodásban meghatározott kedvezményekkel a vásárló saját nevére legfeljebb 5 db kedvezményes 
Előfizetői Szerződést köthet és előfizetésenként legfeljebb 1 db - előfizetéshez kapcsolódó - kedvezményes áru mobil 
készüléket vásárolhat. 
 
Figyelem! 
 

- Szerződéskötést követően a jelen igazolás eredeti példánya az Előfizetői szerződéshez csatolandó (minden 
előfizetéshez új igazolás szükséges feltéve, hogy azokat nem egy időben kötik)!  

- Az igazolás a kiadástól számított 30 napig érvényes! 
 
Tudomásul veszem, hogy ha a Megállapodás alapján kötött egyéni Előfizetői Szerződésem 2 éves határozott 
időtartama lejár, vagy a Debreceni Egyetem és a Vodafone között létrejött Flotta Együttműködési Megállapodás 

megszűnik, a Vodafone értesít arról, hogy az értesítésben meghatározott határidőn belül lehetőségem van a 
mindenkori ÁSZF 1. sz. Díjszabás mellékletében részletezett kereskedelmi forgalomban elérhető utólag fizető 
tarifacsomagra váltani. Amennyiben az értesítésben meghatározott határidőn belül a mindenkori ÁSZF 1. sz. 
Díjszabás mellékletében részletezett kereskedelmi forgalomban elérhető utólag fizető tarifacsomagra váltok, a 
szolgáltatás az általam választott tarifacsomagban és annak díjszabása alapján vehető igénybe. Amennyiben az 
értesítésben meghatározott határidőn belül nem élek a fentiek szerinti tarifacsomag-váltási lehetőséggel, a 
szolgáltatást a Megállapodás 1/z számú Mellékletében (Flotta Alaptarifa) meghatározott díjakon vehetem igénybe. 
 
Vodafone jogosult a flottatagok közvetlen megkeresésére, részükre tájékoztató, marketing jellegű megkeresések 
átadására, jelen megállapodás kedvezményét érintő változtatásokkal kapcsolatban. 

 

 
Hely/Dátum:...................................................... ……………………………………………..….. 

 Vásárló aláírása 

 
 ……………………………………………….…. 
 Személyi igazolvány száma 

 
 
Alulírott ……………………………., mint a(z) Debreceni Egyetem Tagja kijelentem, hogy a vásárló a hozzátartozóm. 

 
 
 

 
Hely/Dátum:...................................................... 

 
……………………………………………..….. 

 Tag aláírása 

  
……………………………………………….…. 

 Személyi igazolvány száma 

  

GeRobert
Szövegdoboz
16.06.23.
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