Üzleti előfizetői nyilatkozat a
Magyar Telekomtól vásárolt eszköze Apple DEP regisztrációjáról
Folyószámlaszám:

Dátum:

amely létrejött egyrészről

SZOLGÁLTATÓ adatai
Szolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Bankszámla szám: 10700024-04021609-51100005
Adószám: 10773381-2-44
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928
Postacím: 1519 Budapest, Pf. 320.
Internetes honlap címe: http://www.telekom.hu/
a továbbiakban Szolgáltató, másrészről

Kapcsolattartásra alkalmas elérhetőség a Szolgáltató részéről:
Név: Központi Ügyfélszolgálat
Postacím: 1276 Budapest Pf. 1400
Telefonos Ügyfélszolgálat és hibabejelentő: 1400 (A hét minden napján, 0-24
óráig A Magyar Telekom vezetékes és mobil hálózatából díjmentesen hívható)
E-mail cím: uzleti@telekom.hu

ELŐFIZETŐ adatai
Név
Értesítési cím
Székhely

Egyéb telefonszám
06

Képviselő/Meghatalmazott név/beosztás

Cégbejegyzési szám
-

/

Adóig. azonosító szám

-

-

-

a továbbiakban ELŐFIZETŐ, továbbiakban együtt Felek között az alábbi feltételek mellett:
Az ELŐFIZETŐ és a SZOLGÁLTATÓ rögzítik, hogy együtt kívánnak működni annak érdekében, hogy amennyiben az ELŐFIZETŐ saját részére
Apple eszközöket vásárol SZOLGÁLTATÓTÓL, a SZOLGÁLTATÓ ezen eszközökre elvégezze az ELŐFIZETŐ Apple DEP díjmentes
eszközregisztrációját, mint az Apple DEP programban részt vevő hivatalos Apple-viszonteladó és jelen esetben az Apple eszközök értékesítője.
Ezen nyilatkozat bármelyik fél által történő visszavonásáig érvényes.
Jelen Nyilatkozat aláírásával az Előfizető jogosulttá válik az Apple DEP eszközregisztráció igénybevételére, SZOLGÁLTATÓ pedig köteles az
eszköz vásárlás esetén az eszközöket ELŐFIZETŐ részére történő átadása előtt regisztrálni. ELŐFIZETŐ jelen nyilatkozat visszavonása nélkül
jogosult arra, hogy adott eszköz vásárlás esetén megjelölje azon eszközöket, amelyek vonatkozásában nem kéri az Apple DEP regisztrációt.
SZOLGÁLTATÓ felelőssége kizárólag a szándékos károkozásra terjed ki.
A SZOLGÁLTATÓ általi regisztráció előfeltétele, hogy ELŐFIZETŐ közvetlenül is elvégezze az Apple Business Managerben saját vállalatának
regisztrációját. A programban részt vevő eszközök regisztrációjának követelményeit az Apple Inc. határozza meg. A feltételeit az alábbi elérésen
teszi közzé:

https://support.apple.com/hu-hu/guide/apple-business-manager/asm51fc0ee8b/web

Adott eszköz regisztrációjának a megszűntetését ELŐFIZETŐ végzi az Apple Business Managerben.
A SZOLGÁLTATÓ viszonteladója az Apple eszközöknek, s egyben
jogosult az Apple készülékek Apple DEP programban történő
regisztrációjára. A SZOLGÁLTATÓ kizárólag az általa értékesített
Apple eszközök DEP regisztrációjára jogosult.
A SZOLGÁLTATÓ Apple DEP viszonteladói azonosítója:
CB096C0

ELŐFIZETŐ Apple ügyfélszáma (Customer Number): az a fiókszám
(vagy több fiókszám), amelyet az Apple hozzárendelt ELŐFIZETŐ
szervezetéhez.
Megjegyzés: Az Apple-ügyfélszám beírásakor hagyja ki az elejéről a
nullákat.

__________, 20__ _____hó _____ napján
……………………………………………………………………………………
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