
Rufusz Kft.
Budapest 1519
Pf:.219.

Akadémiai vagy felsõoktatási tanulói/munkavállalói  jogviszony igazolás

A Campus Licencigazolás kiállításához az adatlapon szereplõ intézmény 

nevében igazolom, hogy a fent nevezett licencigazolást igénylõ az intézménnyel 

jogviszonyban áll. 

(6)

Aláírás

A jogviszony igazolását helyettesíti a megrendeléshez csatolt, az 
intézmény által kiállított eredeti tanulói/munkáltatói igazolás

Microsoft CAMPUS 
Licencigazolást és Telepítõkészletet Igénylõ Adatlap

Név

Intézmény
neve

Postázási
cím

E-mail

Mobil 
telefonszám

(1)

(2)

Kitöltése nem kötelezõ, megadásával ingyenes tájékoztatást kaphat e-mail-en, 
vagy SMS-ben a letölthetõ illetve megrendelhetõ programfrissítésekrõl

(1) (2)

0 6 - -

Igénylés tárgyának meghatározása:

Kérem, postázzák részemre az alanyi jogon járó szoftverlicenc-igazolást, valamint a szoftverek 
telepítéséhez szükséges Bypass kulcsokat.

Kérem, postázzák részemre postai utánvéttel az alábbi Microsoft installáló CD-ket:                                        

Windows XP Professional magyar, FrontPage 2002 magyar, Office XP és 2003 Professional magyar,          ára: 3.000 Ft
Microsoft Windows Akadémia CD, Office ismertetõ és oktató CD

Windows XP Professional magyar, Office XP és 2003 Professional magyar,  FrontPage 2002 magyar,          ára: 5.000 Ft 
Microsoft Windows Akadémia CD, Office ismertetõ és oktató CD, Visual Studio.NET 2003 angol

Windows XP Professional angol, Office XP és 2003 Professional angol,  FrontPage 2002 angol,                   ára: 5.000 Ft 
Microsoft Windows Akadémia CD, Office ismertetõ és oktató CD, Visual Studio.NET 2003 angol  

Az ár tartalmazza az ÁFÁ-t és a postaköltséget

(3)

(3)

(3)

Licencigazolást igénylõ aláírása
..............................................., 200 ......................................

Kérem, hogy a Miniszterelnöki Hivatal és a Microsoft által megkötött Campus Licenc Szerzõdés alapján a Rufusz 

Kft. állítsa ki a nevemre és címemre szóló, egyedi azonosítót tartalmazó, a Campus Licenc Szerzõdésben 

nevesített szoftverek legális otthoni felhasználását 2004. 11. 21.-ig biztosító, alanyi jogon járó licenc igazolást, és 

a kitöltött igénylés szerint postázzák részemre. 

Egyben a licenc idõtartamára felhatalmazom a Rufusz Kft.-t , hogy a jelen adatlapon feltüntetett adataimat a 

személyes adatok védelmérõl és  a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 

rendelkezéseinek megfelelõen kezelje és azokat a személyemmel való kapcsolattartásra felhasználja.

A nem kívánt rész törlendõ
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(4) A kitöltött adatlapot erre a címre kérjük postázni

(3)
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Windows XP Professional magyar, Office XP és 2003 Professional magyar,  FrontPage 2002 magyar,          ára: 5.000 Ft 
Microsoft Windows Akadémia CD, Office ismertetõ és oktató CD, Visual Studio Prof angol
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