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DEBRECENI EGYETEM

KANCELLÁR

A Debreceni Egyetem valamennyi dolgozója részére

8.1A. sz. Körlevél

Tisztelt Kolléga!

Iktatószám: KC/1482/20 15.
Tételszám: 14.13.
Ügyintéző: Tóth Attila
Tárgy: Mobi! flotta szerződéses

tájékoztatás

A Debreceni Egyetem a mobi! telekommunikációval kapcsolatos szolgáltatási szerződését (ami
2015.10.3l-ig volt érvényes) változatlan műszaki tartalommal, élve a szerződésben rögzített feltétellel,

2016.04.30-ig meghosszabbította. Mint KEF kötelezett intézmény, a jövőben a mobi! távközlés i
szolgáltatásokat is KEF-en keresztül tudja igénybe venni.

Az elkövetkezendő időszakban a Debreceni Egyetem felkészül, hogy hivatali előfizetéseihez tartozó
telefonkészülékeit bármely szolgáltató SIM kártyájának fogadására alkalmassá tegye. Kérjük azokat ,
akik a hivatali készülékükhöz tartozó IMEI számot még nem juttatták el az ISZK részére, ezt
haladéktalanul tegyék meg.

A Debreceni Egyetem által vásárolt készülékek szolgáltató függetlenítése várhatóan 2015. november
hónapban elkezdődik. A SIM lock feloldás a telefonok jelentős számánál az egyetem területén
kijelölésre kerülő pontokon, az ISZK munkatársainak segítségéveI fog megvalósulni. Bizonyos készülék
típusok esetében viszont ennek a munkának az elvégzésére csak a szolgáltató szervizpontjain lesz
lehetőség. Ezt a készüléket használó egyéni ügyintézés keretében a kijelölésre kerülő T-Mobile
ügyfélszolgálati helyeken tudja majd elvégeztetni. Minden hivatali előfizetést használó kolléga SMS és
email értesítésben fog tájékoztatást kapni, hogy készülékét hol tudja majd szolgáltató függetleníteni.

A szolgáltatási szerződés futamidejének módosítása a dolgozói (családi) flottába tartozó előfizetésekre

is vonatkozik. A kedvezményes előfizetési és percdíjak 2016.04.30-ig biztosítottak.

Felhívom minden dolgozói flottában résztvevő figyelmét, hogy az egyénileg a T-Mobile üzletekben
hűségnyilatkozatra vásárolt készülékek (berendezések) esetében, ha a vállalt hűségidő túlnyúlik a
Debreceni Egyetem által meghosszabbított szerződés lejárati időpontján és az új szolgáltató
2016.május l-től nem a T-Mobile lesz, akkor a dolgozó az új szolgáltató dolgozói (családi) telefon
szolgáltatását számhordozással csak a készülék vásárláskor aláírt szerződésében meghatározott kötbér
kifizetése után veheti igénybe.
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A dolgozói (családi) készülékek SIM lock feloldásáról és ennek költségeiről mindenkinek egyénileg

kell majd gondoskodnia. Ezen helyzetben rejlő kockázatokra vonatkozóan előzetesen már minden

érintett számára GF1l808/2014. számon tájékoztatás készült. (8. sz. kancellári körlevél 2. sz. melléklet)
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Ameddig a dolgozó a T-Mobile-nál általa vállalt kötbért nem fizeti ki, a hívószámára vonatkozóan más

szolgáltatónál szárnhordozást nem kezdeményezhet. A most meghosszabbításra került szolgáltatási idő

letelte után a kötbérrel kötött előfizetés a T-Mobile-nál automatikusan nem fog rnegszűnni, de a dolgozó

által vállalt hűségidő lejártáig az érintett személy magasabb előfizetési díj megfizetése mellett,

magasabb percdíjakon fog majd telefonálni. Ennek a mértéke a lejáratkor a T-Mobile-nál aktuálisan

érvényben lévő publikus díjcsomag szerinti lesz, amelyre vonatkozóan előzetes tájékoztatást nem

tudunk adni.

Ha valakinek az átmeneti időszakban, azaz 2016.04.30-ig dolgozói (családi) készülékre van szüksége

célszerű körültekintően eljárnia. A T-Mobile-nál történő vásárláskor mérlegelnie kell a szolgáltató
által felkínált ár előnyöket/kedvezményeket és az ezzel arányban álló egyénileg vállalt
kötelezettségekben rejlő kockázatokat. Összességében azonban javasolt abeszerzéseket
szolgáltató független forrásból megtenni.

Kérdés, információ kapcsán az Informatikai Szolgáltató Központ a következő csatornákon áll

rendelkezésre: Tel: 66333 vagy helpdesk@it.unideb.hu.

Debrecen, 2015. november 05.

Dr. Bács Zoltán
kancellár
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