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OPSZ díjcsomagok - igénybevételi feltételek  

 

• Az előfizetői szerződés a Monitoring-2003 Kft. által kiállított, érvényes vásárlási 
engedély és polgárőr igazolvány (vagy igazolás) és egyesületi dokumentumok (aláírási 
címpéldány másolata, bírósági végzés másolata), illetve meghatalmazás (ha az elnök 
is bemegy az üzletbe akkor nem kell) bemutatásával, a Telekom üzletekben köthető  

• Házhoz szállítás, csak új előfizetés megrendelése esetén ingyenes (csak SIM vagy SIM 
+ készülék) és a flottakezelő intézi. A polgárőr az összes fent leírt dokumentumot 
kitöltve, aláírva, beszkennelve elküldi a flottakezelő e-mail címére (info@monitoring-
2003.hu), aki a szállítást a Telekom-os kapcsolattartón keresztül indítja 

• Egy tag legfeljebb 5 darab kedvezményes díjcsomagú előfizetésre jogosult, amiből 
legfeljebb 1 darab lehet már meglévő Telekom előfizetés 

• Az Egyesület korlátlan darabszámú előfizetésre jogosult 

• A T-Systems (Telekom) a kedvezményes díjcsomagot a tagok részére az egyesületi 
tagság időtartama alatt, de legkésőbb az OPSZ és T-Systems között fennálló 
keretszerződés érvényessége alatt biztosítja 

 

Figyelem, sok pénzt megspórolhat!!!!!! 

Hívásátirányítás csak az OPSZ flottán belüli ingyenes!!!! 

 

2019 júliustól – ÚJ INTERNET DÍJCSOMAGOK 

Tagi „A” díjcsomagnál nem törölték le a régebbi nagyobb neteket. Ezek mennek tovább 

listaáron, de érdemes az ár és az adatmennyiségi (GB) változások miatt átnézni, frissíteni. 

Tagi „B” díjcsomagnál letörölték a nagyobb neteket, mivel 1GB-ról 2GB-ra emelkedett a 

kötelezően választható, azaz a díjban benne foglalt adatmennyiség, és sok igénylőnek ez 

elég. Ha valaki több netet szeretne, akkor a táblázatban található netbővítőkből válasszon és 

azt kérje a flottakezelőtől e-mailben.  

 

Telekom vagy flottakezelő ügyintézés esetén, kérjük az alábbi 

megnevezéseket használják (vastagon feketével): 

tagi – (pl.: tagi díjcsomag– polgárőr számlafizető esetén)  
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tagi mobilinternet - (pl.: tagi internet csomag– polgárőr számlafizető esetén) 

tagszervezet – pl.: tagszervezeti díjcsomag – tagszervezet (polgárőr egyesület) az elő és 

számlafizető 

Corporate Internet – pl.: tagszervezeti Internet csomag – tagszervezet (polgárőr 

egyesület) az elő és számlafizető 

Magenta kedvezményt polgárőr igényelhet (egyesület, szövetség nem) 

 

 

Flottakezelő ügyfélszolgálata: 

mobil: 06 30 621-0000 

e-mail: info@monitoring-2003.hu 

 

 


