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 „FókuszPont - E-Mobil”  

Belépési nyilatkozat cég/vállalkozás részére 
 

Alulírott kijelentem,  

 

Cég/Szervezet név: 

 

Székhely cím: 

 

Levelezési cím: 

Adószám: E-mail: 

Ahová a telefonszámlát kérem elküldeni. 

Cégjegyzék szám: Nyilvántartási szám (civil szervezet): 

 

 

hogy a FókuszPont Kft. által üzemeltetett kedvezményes díjazású E-Mobil telefonos csoportba 

belépek. A tagsági feltételeket ismerem és elfogadom.  

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az alábbi hálózatok, társaságok valamelyikéhez csatlakozok, 

az E-mobil tagsági díj ingyenes: 

 A MEK  (Magyar Eszperantó Közösség - www.eszperanto.szeretem.info),  

 SzeKED  (Szektorok Közötti Együttműködés Délen - www.jomunka.info),  

 SikerPont  (www.bonuszsiker.hu) 

 ÖPI  (Önkéntes Pontok Hálózata Infó - www.onkentes.info)  

 

Amennyiben a fenti hálózatok, társaságok egyikének sem kívánok tagja lenni, úgy: 

A két évre szóló E-mobil tagsági díjat (2 x 8.000 Ft) a FókuszPont Kft. részére befizetem. 

 

Kelt: Szeged, ……….. év …………… hó … nap 

 

…………………………………….. 

      aláírás 
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E-Mobil csoport részvételi megállapodás 

 

Alulírott …………………………………………………… (adatok ld. Belépési 

nyilatkozatban) vállalom, hogy az E-Mobil telefonos csoport tagjaként az aktuális havi 

telefonköltséget havonta: 

 

1./  A számla kiállítását követően 8 napon belül átutalással az alábbi bankszámlámról: 

Bank neve: ……………………………………………………. 

Bankszámlaszám: 

□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□  

vagy 

2./  Minden hó 10-15. napjáig a számla kiállítását követően készpénzzel a FókuszPont Kft. 

irodájában (megfelelő aláhúzandó) kiegyenlítem.  

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a számla összege az azon feltüntetett határidőig nem 

érkezik meg (átutalás esetén), vagy az irodában a készpénzes teljesítés nem történik meg, a fizetési 

határidőt követő 30 nap elteltével, előfizetése forgalmát korlátozzuk. Felhívjuk figyelmét, hogy a 

késedelembe esést követő Fizetési felszólítás eljárási díja 600 Ft. 

Kijelentem, hogy két évig az előfizetést nem mondom le.  

Elismerem, hogy a mai napon átvettem a ............................................................  típusú, IMEI 

számú: ……………………………………..….. telefonkészüléket, melynek ellenértéke 

..………..……..Ft, mely kiegyenlítésre került, valamint a …………………………………… 

telefonszámhoz tartozó SIM kártyát használat céljából átvettem. Számhordozást kértem a 

…………………………………….. telefonszámra. 

 

Kelt: Szeged, ……. év …………… hó ……… nap 

 

……………………………………..    …………………………………… 

   FókuszPont Kft. részéről      E-Mobil csoport tag 
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