
Az Adhat Vonal bevezetésével széles körben elérhetővé vált a 
telefonos adományozás lehetősége. A szolgáltatás igénybe vétele 
gyors, kényelmes, mindenki számára könnyen elérhető.  
 
Ha szeretné támogatni a munkánkat, kérjük hívja a 13600-at, majd 

adja meg az 56-os kódot vagy küldjön sms-t a 13600-as számra az 

alábbi üzenettel: 56 
Egy hívás (vagy sms küldés) ára: 250 Ft. 
A szolgáltatás az Invitel, a Telenor, a Vodafone, valamint a Magyar 
Telekom vezetékes és mobil hálózatából érhető el. 

 
Fontos kiegészítő információk a 
Vonal használatához: a számot nem 
egyben kell tárcsázni, hanem először 
a 13600-at, majd ha felvették, a 
bejelentkező szöveg alatt lehet 
megadni az 56-os kódot. Az Adhat 
Vonalat nem lehet hívni, ha olyan 
előfizetéssel rendelkezik, amelyen le 
vannak tiltva az emelt díjas és / vagy 
adományvonal hívások.  
Ha sms-ben szeretne adományozni, szigorúan csak a számot: 56 kell beírni, se idézőjelet, se pontot 
ne használjon, mert nem tudják értelmezni.  

 
A TordasZoo Állatmentő Farm Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2014. december közepén 
csatlakozott a Vonalat igénybe vevők köréhez, sikeres pályázatot követően.  
Részletes adatlapunk nyilvános, a www.adhat.hu oldal adatbázisában olvasható.   
 
Az Adhat Vonalon keresztül befolyt adományokat állataink élelmezésére, takarmányozására, a 
gondozásunkba került sérült, beteg állatok gyógykezelésére fordítjuk. Farmunkon az állatok 
életkörülményeit jó színvonalon biztosítani azt jelenti számunkra, hogy napi szinten javítjuk, 
komfortosabbá tesszük lakóhelyüket, rendszeresen cseréljük, frissítjük fekhelyüket, 
időközönként új felszereléseket vásárolunk számukra, amikor a régi már elkopott. Az élet 
naponta kihívások elé állítja kis csapatunkat. Mégsem tudunk elmenni a rászorulók mellett, 
konkrét esetben egy-egy bajba jutott állat befogadásának, orvosi ellátásának költségeihez járul 
hozzá az Adhat Vonalon keresztül Alapítványunkhoz befolyó pénzösszeg. 
 
A TordasZoo Állatmentő Farm kizárólag magán és vállalati felajánlásokból működik.  
 
2014. év decemberében összesen 142 hívás / sms érkezett a TordasZoo adományvonalára, ami 
összesen 32.968 Ft adományt jelentett, amelyet 2015. évben kaptunk meg. Ebből az összegből 
az Adhat Vonal szerződése értelmében  1.770 Ft volt az adományhívás költsége díj és 3.175 Ft a 
NIOK adományközvetítői díja.  
A teljes összeget a TordasZoo Állatmentő Farm működési költségére (állatorvosi költség - műtét) 
fordítottuk. Az összeg egy mentett kutyusunk csontműtétjére volt elegendő.  
 

KÖSZÖNJÜK, HOGY GONDOLNAK RÁNK! NE FELEDJÉK: SOK KICSI SOKRA MEGY! 
 

http://www.adhat.hu/

