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Tisztelt kovács zoltán Úr!

Tájékoztatjuk, hogy cégunk, a Swiss System Kft. és a Telenor Magyarország Zrt. (régi nevén: Pannon GSM Távkozlési Zrt.,
továbbiakban: Telenor) kozott, 2011. február 23-án akvizíciós szerzodés jott létre, melynek értelmében cégünk jogosult a Telenor
által kotott bérleti szerzódések újratárgyalása és módosítása ugyében a bérbeadók felé eljárni,

A Telenor számára rendkívtil fontos, hogy az országos távkozlési hálózatát koltséghatékonyan uzemeltesse, ezért egy olyan

uj,

egyedi ajánlat kerrilt az Önok részére kidolgozásra, melynek elfogadása nem jár tényleges bérleti díj csokkenéssel, mégÉmegfelelb
a megbízónk számára,

Az

alánlat lényege, hogy a Telenor felajánlja Onok részére a bérleti díj elore, egy osszegben torténo kifizetését, azaz 1896e Ft-ot, a
2013-2016 kozotti 4 éves idcjszakra, A bérleti dij fizetésére2a17-ben ismét évenként kerülne sor, mely a2013, évre fizetendo bérleti
díjjal megegyezó, és amelynek osszege a2018-as évtot az árindexszerint megemelheto. Abban azesetben, ha a 2013. évi bérleti
díj már kiszámlázásra és kifizetésre kerult, akkor a 4 évre kiszámított bérleti díjból a tárgyévre már kifizetett osszeg levonásra kerul,
és a ktilonbozet kerulhet ténylegesen kifizetésre az uj bérleti szerzodés megkotése után, Az elore fizetett osszeg pénzugyileg kozel
egyenértéktj a 4 évre rendszeresen fizetendó bérleti dí;al, így Onoket nem érinti hátrányosan az ajánlat elfogadása.

Az ajániat csak abban az esetben érvényesítheto,ha a meglévó bérleti szerződés 3 év futamido hosszabbítással ujrakotésre kerul.
Ebben az esetben a J'elenor eltekint az elóre fizetett osszeg biztosítékakéntaz ingatlan tuiajdoni lapjára ilyenkor szokásos
keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzésétól is. Természetesen kérhetik a szerzódéses futamido 3 évnélhosszabb kiterjesztését is,
melyet a Telenor minden esetben egyedi elbírálás alapján megvizsgál és a megfelelo feltételek fennállása esetén valószínrjleg jóva
is hagy.

Megbízónk kéri Önoktól a fenti ajánlat szíves elfogadását, melynek célja a további, még szorosabb és kiszámíthatóbb hosszu távu
egytittmű kodés megalapozása,

Ajánlatunk elfogadása esetén a mellékelt Elfoqadási nyilatkozatot, Adateqyezteto lapot alákva és lepecsételve sziveskddjenek
eljuttatni irodánk részére, lehetoség szerint levelünk kézhezvételétolszámított 10 napon belril.

Amennyiben jelen levelunkkel kapcsolatosan bármilyen kérdésúk,észrevételuk lenne, vagy ugy ítélikmeg, hogy az ajántat további
poniosíiásra, bóvebb magyaázatra szorui, ugy hivatltozva ü"üü4gí2ü,i3 szárnu ugyféi azonosíióra, Tarján Peter koiiégárrkai a
201942-6373 mobil telefonszámon, vagy a tarjan,peter@swisslogistic.hu e-mail címen szíveskedjenek megkeresni. Levélben a
Swiss System Ktt. 1364 Budapest Pf, 69. címunkre írhatnak.

Budapest, 2013.január 10.
Tisztelettel:
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AIulírott

kijelentem, hogy a Telenor és az általam képviselt onkormányzat kozott létrejott bérIeti
szerzódés kapcsán (természetben a Berzence,73019. hrsz. (hidroglóbusz)) éIni kívánunk
a bérleti díj elore torténo kifizetésével kapcsolatosan kapott ajánlattal a kovetkezo
feltételekkel:

. a 2arc

2ü16 évekre vonatkozoan 1 896e Ft kerüi Telenor áital elore, egy

osszegben kifizetésre,
a bérleti szerzódés újrakotésre kerüI minimum 3 év futamido hosszabbítással,

egyéb (p|. további hosszabbítási

igény)

Kijelentem továbbá, hogy jogosult vagyok a fenti feltéteIekkel torténo bérleti szerzodés
újrakotésére.Gazdálkodó szerv és koltségvetési intézmény esetén aláírási címpéldány
másolatát is kérjük megküldeni,
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MEGHATALMAZA
A Telenor

rarszág Zártkörrien Míiköd#

Részvónytársa ág
(tnvábbiakban: T l nor) részérl Koller Gyo rgy vezérigazgatÓ-helyett s é
Kovács Andrea be zerzósi és logisztikai igazgató az alábbiakban
Magya

meghatalmazást adunk

a

wiss System Kft részére

(továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a Telenor {kordbban Pannon)
bérleti szerz dések bérbeadókkal tortén rjjratárgyalása és az q bérleti
szerzódések és szerz désmódnsítások me kntásre tortén el készítése

során a Telenort képviselje.

Meghatatmaxott kateles a bérleti szerz désekkel kapcsolato an fi
tudomására jutott bármilyen információt uzleti titakként, bizalrna an
kezelni . Ézeninformációkat Meghatalmazott csak és kizárÓlag fenti
feladatok elvégzéseérdekébenhasználhatja fel.

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényesés n m terjed

ki

joghatásokkal járó nyilatkozatok adására, illetve a7 uj szerzódések vagy
szerz désmódosítágok Telcnor nevében tőrtón megkötésére.
T*r*kbálint,
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kovács Andrea
Seszereési és lagisztikai igazgató
Telenor Magyaror ;ág Zrt.

Adategyeztet lap bérleti szerz dés módosításához

A Bérbeadó és a Telenor Magyarország a volt Pannon GSM Távkozlési Zrt. kozott létrejov Bérleti
szerz dés módosításához a kovetkez pontos adatokra van sztikség:
Adószám:
Bankszámlaszám:

Szerz dést aláíró(k}:
Név:
Cím:
Ka

pcsolattartó adatai

:

Név:

Cím:
Telefon:
Fax:

Mobil:
Ema il:

Kérem, hogy

az

adategyeztet lapot

Elfogadási nyilatkozattal egytitt kito]tve visszaktildeni szíveskedjen ezen
is.

Dátum:

cégszer aláírás

