Szerződés száma:
Ügyfél azonosító:

H1 Hang Egyedi Előfizetői Szerződés
egyéni Előfizető részére közvetítőválasztás szolgáltatás igénybevételére
ELŐFIZETŐ ADATAI:
Előfizető neve:
Előfizető születési neve:
Anyja születési neve:
Előfizető születési helye:
Előfizető lakóhelye:
Előfizető tartózkodási helye:
Számlázási cím:
Telefon:
E-mail cím:
Fizetési mód:
Bank/Pénzforgalmi számlaszám:

Születési ideje:

-

@

Telefax:

Csekk
Csekk:

-

-

Banki átutalás:
-

-

Előfizető az előfizetői jogviszony fennállása alatt tett nyilatkozatait bármikor, indokolás nélkül módosíthatja, visszavonhatja. A nyilatkozatok
megadását az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésével, módosítását és visszavonását a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal
nyilat
lehet
megtenni. A Szolgáltató a módosításokat 30 napon belül végzi el.
Részletes híváslista e-mailben.
Igen
Nem
Számlamelléklet postai úton.
Igen
Nem
Más Szolgáltatónál Szolgáltató előválasztó szolgáltatással rendelkezem.
rendelkezem
Igen
Nem
Az Előfizető hozzájárul az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő személyes adatok
adatok kezeléséhez.
Igen
Nem
Előfizető kéri az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásában történő alkalmazását, mint a kiskis és középvállalkozásokra,
vállalkozásokra, a vonatkozó jogszabályokban lehetővé tett
választást.
Igen
Nem
Az Előfizető hozzájárul a fenti adatállományon kívüli adatainak kezeléséhez.
Igen
Nem
Az Előfizető hozzájárul az adatállományban
ban szereplő adatainak a Törvényben meghatározott céloktól eltérő felhasználáshoz.
Igen
Nem
Előfizető kijelenti, hogy jelen Egyedi Előfizetői Szerződésben foglaltakat megismerte, elfogadja.
elfogadja
Igen
Nem

ELŐFIZETŐI NYILATKOZAT KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁS SZOLGÁLTATÁS
S
IGÉNYBEVÉTELÉRE
Alulírott, a közvetítő (Szolgáltató) választásra vonatkozó, a Hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény. 111. § alapján foglalt jogomat gyakorolva,
adataim feltüntetése mellett ezennel kijelentem, hogy Szolgáltatóként a H1 Telekom Kft-t,
Kft t, mint közvetítőválasztás kiegészítő Szolgáltatót és
szerződéses partnerét választom. A H1 Telekommal szerződést kötök az alábbi hívásirányokra:
Helyi távbeszélő

Belföldi távbeszélő

Nemzetközi távbeszélő

Az alább rögzített kapcsolási
lási számokra vonatkozóan a hozzáférést biztosító Szolgáltatómmal megkötött előfizetői szerződéssel rendelkezem és
tudomásul veszem, hogy ez az előfizetői szerződésem ezen kapcsolási számok és a választott szolgáltatás vonatkozásában módosul.
módosu Kijelentem,
hogy
ogy a hozzáférést biztosító Szolgáltatómmal szemben nincs tartozásom, és e tekintetben ellenem végrehajtási eljárás nincs folyamatban.
fol
Hozzájárulok ahhoz, hogy a H1 Telekom Kft. a fentiek szerinti adataimat a hozzáférést biztosító Szolgáltatóm számára a Szolgáltató
Sz
előválasztás
beállítása érdekében átadja.
Előfizető kapcsolási száma ill. ISDN vezérszám

Szám
Szám-intervallum
(ISDN2 és ISDN30)

Csatlakozás földrajzi címe

-

Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetősége: 1111 Budapest, Bartók Béla út 36-38.
36
I/1.;
Nyitva tartás: munkanapokon 8.00-16.30; E-mail: info@h1telekom.hu;
info@h1telekom.hu
Telefonszám: 06 1 372 7777; 06 1 777 7800; Rövid hívószám: 1294;
Telefax: 06 1 372 7772; 06 1 777 7878

A hibabejelentő címe: 1111 Budapest, Bartók Béla út 36-38.
36
I/1.
Nyitva tartás: munkanapokon 8.00-16.30;
8.00
E-mail: info@h1telekom.hu;
Telefonszám: 06 1 372 7777; 06 1 777 7800; Rövid hívószám: 1294;
Telefax: 06 1 372 7772; 06 1 777 7878

ELŐFIZETŐ:

SZOLGÁLTATÓ:

JELEN SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐ ÁLTALI ALÁÍRÁSÁVAL
VAL ELŐFIZETŐ KIJELENTI
KIJELE
,
HOGY AZ E SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAKAT MEGISMERTE, ELFOGADJA.

H1 TELEKOM KFT.
SZÉKHELY: 2051 BIATORBÁGY, SZENT LÁSZLÓ U. 34.
POSTÁZÁSI CÍM: 1111 BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 36-38;
TELEFONSZÁM: (06 1) 777 7800, 1294; TELEFAX: (06 1) 777 7878;
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13-09-096082
ADÓSZÁM: 12514816-2-13; BANK: 10103056-45094400-00000006
10103056

BUDAPEST,
2012. év

. hónap

AZ ELŐFIZETŐ NEVÉBEN:

. nap

ALÁÍRÁS

A H1 TELEKOM NEVÉBEN:

ALÁÍRÁS, PH.

Az Egyedi Előfizetői Szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás: közvetítőválasztás szolgáltatás
Az Előfizető a közvetítő-előválasztás során nem az előfizetői hozzáférést biztosító (alaphálózati) Szolgáltatót választja telefonhívása továbbítására úgy,
hogy a választott hívásirány(ok)ra előfizetői szerződést köt a H1 Telekom-mal. Az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató a kívánt hívásirányokra induló
hívásokat automatikusan átirányítja H1 Telekom hálózata felé. A közvetítő-előválasztás esetén az Előfizető a hívott előfizető elérésére különböző
hívásirányokra (helyi, belföldi távolsági és mobil, nemzetközi hívásirányok) külön-külön, illetőleg együttesen is jogosult szerződéskötésre a H1 Telekommal. Az Előfizetőnek a közvetítő-választás szolgáltatás igénybevételéhez rendelkeznie kell a Magyar Telekom, Invitel, UPC Magyarország szolgáltatási
területén legalább egy meglévő analóg vagy ISDN telefonvonallal. Az Előfizetőnek a hozzáférést biztosító Szolgáltatójával fennálló előfizetői
szerződése a választott hívásirányok vonatkozásában a 73/2004. (IV.15.) Korm. rendelet 7.§. (4) bekezdés c) pontja szerint módosul.
A díjcsomag megnevezése, jellemzői az Egyedi Előfizetői Szerződés részét képező tarifatáblázatban kerülnek feltűntetésre.
Az Előfizető által kért szolgáltatásokat Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződés részét képező Előfizetői Nyilatkozatban tudja meghatározni.
A szolgáltatást jellemző szolgáltatásminőségi követelmények célértékei az általános szerződési feltételek 4.1. pontjában kerültek feltűntetésre.
Az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatokat tartalmazó igénybejelentést, vagy szerződéskötést követő 15 naptári napon belül amennyiben fennállnak az általános szerződési feltételek 13.2. pontjában meghatározott előfeltételek és nem állnak fenn az általános szerződési feltételek
13.10. pontjában rögzített korlátok - a Szolgáltató aktiválja a szolgáltatást, és Előfizető a nyújtott szolgáltatást az Egyedi Előfizetői Szerződés
időtartama alatt igénybe veheti.
Az alapvető díjszabás (díjcsomag), a díjszámítás alapja, a kapcsolódó egyéb díjak az Egyedi Előfizetői Szerződés részét képező tarifatáblázatban
kerülnek feltűntetésre. Az Egyedi Előfizetői Szerződésben nem szereplő, egyéb kapcsolódó díjak (amelyek az általános szerződési feltételek 7. pontjában
találhatóak), a szerződés időtartama alatt nem kerülnek felszámításra.
A számla kiegyenlítése történhet: készpénz-átutalási megbízással, pénzintézeten keresztüli átutalással, Szolgáltató ügyfélszolgálatán készpénz
befizetéssel.
A számlázási időtartam a Szolgáltató számlázási rendszeréhez igazodik és a tárgyhó első napjától a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszakra terjed ki. A
Szolgáltató a számlákat az Előfizető számára a tárgyhó utolsó napját követő 15. napig megküldi 10 napos fizetési határidővel. Amennyiben az
Előfizető a fenti időpontig nem kap számlát a Szolgáltatótól, úgy azt az ügyfélszolgálati hívószámokon köteles bejelenteni.
Az Egyedi Előfizető Szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatással kapcsolatban az ingyenesen lebeszélhető percek, valamint a nyújtott
kedvezmények mértéke az Egyedi Előfizetői Szerződés részét képező tarifatáblázatban kerülnek feltűntetésre. Az Egyedi Előfizetői Szerződés a
közvetítőválasztás műszaki megvalósulásával lép hatályba. Időtartama az Egyedi Előfizetői Szerződés részét képező tarifatáblázatban kerül
feltűntetésre.
A határozott időtartam lejáratát megelőző 30 napon belül Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt a határozott idejű szerződésből hátralévő napok számáról és
a szerződés megszűnésének időpontjáról. A határozott időtartam lejáratát követően a szerződés megszűnik, kivéve, ha Előfizető tovább használja a
szolgáltatást. Ebben az esetben a szolgáltatás igénybevétele határozatlan idejű szerződéssel jön létre Előfizető ráutaló magatartásával, a szerződés egyéb
pontjainak változatlan formában maradásával, összhangban az általános szerződési feltételek 13.4. pontjával. A határozott idejű szerződés
megszűntetésének feltételei az Egyedi Előfizetői Szerződés részét képező tarifatáblázatban kerülnek feltűntetésre.
Előfizető a határozott idejű Egyedi Előfizetői Szerződés rendkívüli felmondására akkor jogosult, ha a Szolgáltató a hibabejelentéseit követően a hibát 30
napig nem tudja elhárítani. Szolgáltató ebben az esetben a határozott idejű szerződés felmondásához fűzött hátrányos jogkövetkezményt nem
alkalmazhatja. A határozott idejű szerződés a Szolgáltató részéről csak rendkívüli felmondással, az Előfizető szerződésszegése esetén mondható fel. A
rendkívüli felmondás feltételeit és jogkövetkezményeit az általános szerződési feltételek 12. pontja tartalmazza.
Az általános szerződési feltételek elérhetőek Szolgáltató központi ügyfélszolgálatán, valamint a www.h1telekom.hu címen.
Amennyiben Szolgáltató az Előfizetői Szerződést egyoldalúan módosítja és a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz,
Előfizető a határozott idejű előfizetői szerződést az értesítéstől számított 15 napon belül, a határozatlan idejű előfizetői szerződést az értesítéstől számított
8 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani. Nem mondhatja fel az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen
esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartalomból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott
kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői
szerződést, a Szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. A nyilatkozattétel
elmulasztása – mint ráutaló magatartás – elfogadásnak minősül, amelynek elfogadásáról Előfizető jelen Egyedi Előfizetői Szerződés aláírásával nyilatkozik.
Az Egyedi Előfizetői Szerződés módosításának esetei: áthelyezés, névátírás, telefonszám-változás, címváltozás, csatlakozás típusának megváltozása,
hívásirányok módosítása. A módosítások feltételeit az általános szerződési feltételek 13.6. pontja tartalmazza. Az Egyedi Előfizetői Szerződés
megszűnésének esetei: az Előfizető rendes felmondásával 8 napra; az Előfizető rendkívüli felmondásával; a Szolgáltató rendes felmondásával; a
Szolgáltató rendkívüli felmondásával; Előfizető elállása esetén; az Előfizető halálával; jogutód nélküli megszűnésével; a Szolgáltató jogutód nélküli
megszűnésével; a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésével; a határozott időtartamú szerződés esetén a határozott idő elteltével,
amennyiben nem kerül meghosszabbításra a szerződés időtartama; a felek közös megegyezésével történhet. A megszűnés feltételeit az általános
szerződési feltételek 12.1. pontja tartalmazza. Jogvita esetén Előfizető a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot érintő beadványokkal kapcsolatban a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést érintő beadványokkal kapcsolatban a Gazdasági Versenyhivatalhoz,
Előfizető panaszával közvetlenül a felügyeleti jogokat hírközlési szempontból gyakorló felügyeleti szervhez, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz, a
Szolgáltató tevékenysége, szolgáltatása, terméke, eljárása, ennek során hozott intézkedése, illetőleg valamely intézkedése elmulasztása következtében
Előfizetőt elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban, vagy az előfizetői szerződésben meghatározott jogaival összefüggésben sérelem érte, vagy
ennek közvetlen veszélye áll fenn, a Média- és Hírközlési Biztoshoz, a gazdasági kamarák mellett működő független békéltető testülethez, a helyi
bíróságok hatáskörébe utalt esetekben a Szolgáltató székhelye szerinti polgári bírósághoz fordulhat. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nem tartozik
az egyetemes szolgáltatások körébe. A Szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményeit az ÁSZF 9.1.5., a szüneteltetésre vonatkozó szabályok
megszegése esetén fizetendő kötbér mértékét az ÁSZF 5.1.2., a díjreklamáció intézését az ÁSZF 6.2.1., a kötbérfizetés intézésének szabályait az ÁSZF
6.2.2., a szüneteltetésre vonatkozó szabályok megszegése esetén fizetendő kötbér mértékét az ÁSZF 5.1.2. pont tartalmazza. A szerződés
szüneteltetésének feltételeit az ÁSZF 5.1., a szolgáltatás korlátozásának feltételeit az ÁSZF 5.2. pontja tartalmazza. A hibabejelentések a
hibabejelentő elérhetőségének bármelyikén megtehetőek. Számlapanasz írásban (levél, telefax, e-mail), a Szolgáltatóhoz címezve tehető meg. A
hibajelentések elintézési rendjét az ÁSZF 6.1., a számlapanaszok elintézési rendjét az ÁSZF 6.2., a karbantartási szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat
az ÁSZF 5.1.1. pontja tartalmazza. Jelen Egyedi Előfizetői Szerződést a Felek egyező akarattal, az általános szerződési feltételektől eltérően, az
elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben, valamint az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011.
(X.6.) NMHH elnöki rendelettel összhangban kötötték. Az Egyedi Előfizetői Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató általános szerződési
feltételei, az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X.6.) NMHH elnöki rendelet és az elektronikus hírközlésről
szóló 2003. évi C. törvény (ebben a sorrendben) az irányadó.
Amennyiben Előfizető határozott időtartamú szerződést köt és a határozott időtartamon belül a szolgáltatásba bevont előfizetői hozzáférési pontok számát
csökkenti, úgy köteles Szolgáltató részére a szolgáltatás megkezdésekor kedvezményként biztosított szolgáltatás-aktiválási díjat a vonatkozó
csatlakozásokra megfizetni. Ezen eljárást kell alkalmazni arra az esetre is, ha Előfizető a határozott időtartamon belül a szolgáltatásba bevont
csatlakozásokra megrendelt hívásirányokat (helyi, belföldi, nemzetközi) módosítja, vagy csökkenti.
Kis- és középvállalkozás (KKV) Előfizető képviselője felelőssége tudatában kijelenti, és a Szerződés aláírásával megerősíti, hogy: az általam képviselt
gazdasági társaság a KKV-król szóló törvény szerint KKV-nek minősül, és azt a Szolgáltató által kért módon igazolni tudom; tájékoztatást kaptam arról,
miszerint az Eht. 127.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint ebben az esetben a Szerződés megkötésekor kérhetem, hogy a Szolgáltató az általam képviselt
társaságnak nyújtott szolgáltatások tekintetében az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályokat alkalmazza; a Szolgáltató képviselője számomra az
alábbiakban foglalt nyilatkozatom megtétele előtt megfelelő és elégséges tájékoztatást adott a nyilatkozatból következő előfizetői minőségből eredő
előnyökre és hátrányokra vonatkozóan. Mindezek tekintetében a szerződés előfizetői minőségre vonatkozó részében tett nyilatkozatot tettem.

ELŐFIZETŐ:

AZ ELŐFIZETŐ NEVÉBEN:

SZOLGÁLTATÓ:

A H1 TELEKOM NEVÉBEN:

ALÁÍRÁS

2

ALÁÍRÁS, PH.

H1 Hang Egyedi Előfizetői Szerződés tarifatáblázat egyéni Előfizető részére
A H1 Hang szolgáltatás bruttó (Áfával növelt) egyedi árai. Az árak érvényesek 2011. december 1-től visszavonásig.
A szolgáltatással kapcsolatos részletes információkat a http://www.h1telekom.hu weboldalon talál.

H1 Egyéni
2012 PMP

Díjcsomagok

első perc után
másodperc

Számlázási alap

Egyéb kapcsolódó díjak
Belépési díj / szerződés

Díjcsomag előfizetési díj

0,00 Ft

Aktiválási díj / csatlakozás

Kapcsolási díj minden időszakban

0,00 Ft

Korlátozás feloldási díj / szerződés

Minden időszakban

Listaárak

Fizetési felszólítás díja / levél

Helyi, Helyközi I

14,00 Ft

Áthelyezési díj / csatlakozás

Belföldi Távolsági, Helyközi II

23,00 Ft

Átírási díj / szerződés

Belföldi Mobil

67,00 Ft

Csomagmódosítási díj / szerződés

Nemzetközi

Számlamásolat díja / másolat

Kedvezményes
árak

12 700 Ft

0,00 Ft

3 810 Ft

0,00 Ft

7 620 Ft

listaárral
megegyező

889 Ft

listaárral
megegyező

3 810 Ft

listaárral
megegyező

6 350 Ft

listaárral
megegyező

3 810 Ft

listaárral
megegyező

1 270 Ft

listaárral
megegyező

1. Zóna

52,00 Ft

Számlaminimum díj / számlázási időszak

1 270 Ft

listaárral
megegyező

2. Zóna

61,00 Ft

Papír alapú hívásrészletező díja / hívásrészletező

1 270 Ft

listaárral
megegyező

3. Zóna

67,00 Ft

*A szolgáltatás szüneteltetése esetén fizetendő díj / hónap

3 175 Ft

listaárral
megegyező

4. Zóna

76,00 Ft

Telefonszám-változás esetén fizetendő szerződés-módosítási
díj

3 810 Ft/csatlakozás

listaárral
megegyező

5. Zóna

89,00 Ft

Címváltozás miatti szerződés módosítás díja / szerződés

3 810 Ft

listaárral
megegyező

6. Zóna

99,00 Ft

A csatlakozás típusának megváltoztatása / csatlakozás

3 810 Ft

listaárral
megegyező

7. Zóna

104,00 Ft

3 810 Ft/csatlakozás

listaárral
megegyező

8. Zóna

124,00 Ft

9. Zóna

138,00 Ft

10. Zóna

179,00 Ft

11. Zóna

424,00 Ft

**Hívásirányok módosítása közvetítőválasztás szolgáltatás
esetén

Készpénz-átutalási megbízás díja a befizetett összeg 3,6 ezreléke + 27% ÁFA díjelemből áll azzal, hogy a
készpénz-átutalási megbízás minimális díja 110,- Ft/db+27% ÁFA. *A szüneteltetés időtartamára a havi
előfizetési díj 50%-a, előfizetési díj hiányában 3175 Ft / hónap. **Szerződött hívásirányt csak felmondási díj
megfizetése mellett lehet a határozott időtartam alatt lemondani.

Ügyfél neve:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ügyfél aláírása:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kérjük, hogy az aláírásra jogosult, mint a megrendelés részét képező
szerződéses dokumentációt, az aláírásával lássa el!

Dátum:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A tarifatáblázat az Egyedi Előfizetői szerződés részét képezi, harmadik fél részére nem átadható és annak tartalmáról harmadik fél nem tájékoztatható. Az árak
tartalmazzák a hatályos ÁFA törvény szerinti adó mértékét. A szolgáltatást határozott 12 hónapos időtartamra nyújtjuk. A szolgáltatás határozott időtartamon belüli
felmondása esetén Előfizető köteles az egyéb kapcsolódó díjakból kapott kedvezményeket a kiállított számla alapján visszafizetni. Csúcsidő: munkanapokon 7-től 18
óráig. Csúcsidőn kívüli időszak: munkanapokon 18-tól 7 óráig, valamint munkaszüneti napokon 0 és 24 óra között.
1. Nemzetközi Zóna
Ausztria vez., Belgium vez., Csehország vez., Finnország vez., Franciaország vez., Görögország vez., Hollandia vez., Kanári-szigetek, Luxemburg vez., Nagy - Britannia, É. Ír vez., Németország vez., Olaszország vez., Vatikán
vez., Portugália vez., Spanyolország vez., Svájc vez., Svédország vez.

2. Nemzetközi Zóna
Amerikai Egyesült Államok, Ciprus vez., Észtorsz. vez., Horvátország vez., Kanada, Lengyelorsz. vez., Szlovákia vez., Szlovénia vez.

3. Nemzetközi Zóna
Amerikai Virgin Szigetek, Ausztrália vez., Dánia vez., Hawaii Szigetek, Hongkong vez., Írország vez., Izrael vez., Moldova vez., Norvégia vez., Puerto Rico, Románia vez., Ukrajna vez.

4. Nemzetközi Zóna
Szerbia és Montenegro vez., Macedónia vez., Macedónia mobil

5. Nemzetközi Zóna
Ausztria mobil, Albánia vez., Bosznia - Hercegovina vez., Csehország mobil, Izland, Lettország vez., Litvánia vez., Litvánia mobil, Németország mobil, Románia mobil, Szingapúr vez., Szlovákia mobil, Törökország vez.

6. Nemzetközi Zóna
Albánia mobil, Andorra vez., Andorra mobil, Belgium mobil, Bosznia - Hercegovina mobil, Bulgária vez., Bulgária mobil, Finnország mobil, Fehéroroszország vez., Fehéroroszország mobil, Görögország mobil, Hollandia mobil,
Horvátország mobil, Izrael mobil, Szerbia és Montenegro mobil, Kazahsztán vez., Kazahsztán mobil, Kolumbia vez., Kolumbia mobil, Koreai Köztársaság vez., Koreai Köztársaság mobil, Liechtenstein vez., Luxemburg mobil,
Málta, Moldova mobil, Monaco vez., Nagy - Britannia és Észak - Írország mobil, Olaszország mobil, Oroszország vez., Oroszország mobil, San Marino vez., San Marino mobil, Spanyolország mobil, Svédország mobil, Szingapúr
mobil, Tajvan vez., Tajvan mobil, Törökország mobil, Szlovénia mobil, Ukrajna mobil

7. Nemzetközi Zóna

3

Algéria vez., Algéria mobil, Ausztrália mobil, Botswana, Ciprus mobil, Comore-szigetek, Combellga, Dánia mobil, Dél - afrikai Köztársaság vez., Dél - afrikai Köztársaság mobil, Észtország mobil, Franciaország mobil, Francia
Guyana, Fülöp - szigetek vez., Fülöp - szigetek mobil, Grönland, Grúzia, Guadeloupe vez., Guadeloupe mobil, Guinea, Hong Kong mobil, Indonézia vez., Indonézia mobil, Írország mobil, Jamaica, Japán vez., Japán mobil, Kína
vez., Kína mobil, Lettország mobil, Líbia vez., Líbia mobil, Marokkó vez., Marokkó mobil, Martinique, Mayotte, Mexikó, Monaco mobil, Norvégia mobil, Palesztin Önkormányzati Területek, Portugália mobil, Réunion, Saint Pierre és Miquelon, Svájc mobil, Tatarsztán, Thaiföld

8. Nemzetközi Zóna
Angola, Argentína vez., Argentína mobil, Aruba, Azerbajdzsán, Bahrein, Belize, Brazília vez., Brazília mobil, Egyesült Arab Emírségek, Gibraltár vez., Gibraltár mobil, Guatemala, Irán, Jordánia, Katar, Kongó, Lengyelország
mobil, Liechtenstein mobil, Malajzia, Niger, Nigéria, Szíria, Tunézia, Uganda, Új - Zéland vez., Új - Zéland mobil, Üzbegisztán vez., Üzbegisztán mobil, Zimbabwe

9. Nemzetközi Zóna
Antigua és Barbuda, Barbados, Bermuda, Brit Virgin - szigetek, Burkina Faso, Chile vez., Chile mobil, Dominikai Közösség, Elefántcsontpart, Feröer, Ghána, Honduras, India, Kajmán - szigetek, Kuvait, Malawi, Mauritánia,
Montserrat, Omán, Örményország, Panama, Peru vez., Peru mobil, Saint - Lucia, Saint Vincent és Grenadine - szigetek, Szaud - Arábia, Szváziföld, Turks- és Caicos - szigetek, Venezuela

10. Nemzetközi Zóna
Anguilla, Benin, Bhután, Brunei, Burundi, Csád, Dominikai Köztársaság, Ecuador vez., Ecuador mobil, Egyenlítői - Guinea, Egyiptom, Gabon, Haitik vez., Haitik mobil, Holland Antillák , Jemen, Kamerun, Kenya, Kirgizisztán,
Lesotho, Libanon vez., Libanon mobil, Libéria, Madagaszkár, Makaó, Maldív - szigetek, Mauritius, Mongólia, Mozambik, Namíbia, Nicaragua, Saint Kitts és Nevis, Seychelle - szigetek, Sierra Leone, Sri Lanka, Szenegál, Szudán,
Tanzánia (Zanzibár), Togo, Uruguay, Zambia

11. Nemzetközi Zóna
Afganisztán, Amerikai Szamoa, Antarktisz, Ascension, Ausztrália külbirtokai, Bahama, Banglades, Bissau - Guinea, Bolívia, Cook - szigetek, Costa Rica, Diego Garcia, Dzsibuti, Eritrea, Észak - Mariana - szigetek, Etiópia,
Falkland - szigetek, Fidzsi - szigetek, Francia Polinézia, Gambia, Grenada, Guam, Guyana, Irak, Kambodzsa, Kelet - Timor, Kiribati, Kongói Demokratikus Köztársaság (Zaire), Koreai NDK, Közép - afrikai Köztársaság, Kuba,
Laosz, Mali, Marshall - szigetek, Mianmar, Midway, Mikronézia, Nauru, Nepál, Niue, Norfolk - sziget, Pakisztán, Palau, Pápua, Paraguay, Ruanda, Saint Ilona, Salamon - szigetek, Salvador, Sao - Tomé és Principe, Suriname,
Szamoa, Szomália, Tádzsikisztán, Tokelau - szigetek, Tonga, Trinidad és Tobago, Tuvalu, Türkmenisztán, Új - Guinea, Új - Kaledónia, Vanuatu, Vietnam, Wake, Wallis és Futuna, Zöld - foki Köztársaság
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