ONLINE EGYSZERI SZÁMLAKEDVEZMÉNY AKCIÓ
rÉszvÉteli feltÉtelek
1. Az akció célja:
Az akció célja, hogy a jelenleg Telekom üzletben fizető lakossági ügyfelek a jövőben a Telekom számláikat elektronikus úton fizessék be, illetve
felhívjuk a figyelmüket a papír alapú számláról az elektronikus számlás fizetési módra történő átváltás előnyeire.
2. Definíciók:
Elektronikus számlafizetés: A telekom.hu weboldalon, vagy a Telekom mobilalkalmazáson keresztül történő Telekom havi számla fizetése.
 Lakossági ügyfél: Azon természetes személy előfizető, aki a Magyar Telekommal előfizetői szerződést kötött és szerződéskötéskor úgy nyilatkozott, hogy gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatásokat.
 Telekom számla: A Magyar Telekom termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó díjakról kiállított számla.
 Telekom üzlet: A Magyar Telekom saját , illetve szerződött partnerei által üzemeltetett üzlethelyiség.


3. Az akció részletei:
Amennyiben a mobil és otthoni szolgáltatással rendelkező lakossági ügyfél 2015. szeptember 4. és november 5. között Telekom üzlet helyett elektronikusan fizeti be a Telekom számláit, egyszeri bruttó 1000 Ft-os jóváírást kap a 2015. november havi számlájából (ami decemberben kerül kiküldésre).
Az akció tartama alatt az arra jogosult ügyfél, folyószámlaszám alatt egy alkalommal részesülhet egyszeri bruttó 1000 Ft-os jóváírásban.
Azon lakossági ügyfél, aki 2015. június 20. és augusztus 31. között a telekom.hu weboldalon, vagy a Telekom mobilalkalmazáson keresztül
egyenlítette ki számláit, 2015. szeptemberében bruttó 5000 Ft-os kupont kap ajándékba email üzenetben, amelyet online vásárlásnál, a telekom.hu
weboldalon válthat be, legalább bruttó 10 000 Ft értékű tartozék 2016. február 29-ig történő vásárlása esetén.
Azon, 2015. június 20. és augusztus 31. között a Telekom üzletben fizető lakossági ügyfeleket is megajándékozzuk a kuponnal, akik 2015. szeptember 4. és 2016. január 5. -e közötti időszakban, legalább 3 egymást követő hónapban a telekom.hu weboldalon vagy a Telekom mobilalkalmazáson
keresztül egyenlítették ki a számlájukat. A kupon a 3 hónap lejártát követő tárgyhónapban kerül megküldésre.
Azon lakossági ügyfél, aki 2015. június 20. és augusztus 31. közötti időszakban több, azonos folyószámlaszámhoz tartozó számlát is fizetett be, amelyek között Telekom üzletben és/vagy telekom.hu-n vagy applikáción történő befizetés is történt, szintén részesül a bruttó 5000 Ft értékű kuponban,
azonban az egyszeri 1000Ft-os számlakedvezményben nem.
A Szolgáltató azon ügyfelek részére biztosítja a kupont, akik számára a kuponkódot elektronikusan küldheti meg, az előfizetői szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás céljára megadott email címre.
Az akció tartama alatt az arra jogosult ügyfél, egy folyószámla szám alatt egy alkalommal kaphat bruttó 5000 Ft értékű kupont.
4. Az akció időtartama:
Az akció 2015. szeptember 4-étől november 5-ig tart.
5. Az akcióban részt vevő ügyfelek:
Az akcióban azok a lakossági ügyfelek vehetnek részt, akik 2015. június 20. és augusztus 31. között Telekom üzletben fizették be a számlájukat, és
az akció ideje alatt a Telekom számlák bolti befizetése helyett, az elektronikus úton történő fizetést választják.
Csak azok az ügyfelek részesülnek a kedvezményben, akiknek a jóváírás pillanatában mobil és/vagy otthoni szolgáltatásra vonatkozó előfizetői
szerződésük érvényben van a Magyar Telekom Nyrt-vel.
6. Kizárások:
Nem vehetnek részt az akcióban, így nem jogosultak az egyszeri számlakedvezményre és a kuponra:
 az energiaszolgáltatást igénybe vevő ügyfelek;
 az üzleti előfizetők;
 a Magyar Telekom dolgozói illetve Mátrix csomag szerinti szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek;
 akik nem a telekom.hu weboldalon és a Telekom mobilalkalmazáson fizetik be a számlájukat az akciós időszakban;
 akik 2015. június 20. és augusztus 31. között nem fizettek be havi számlát,
 akik 2015. június 20. és augusztus 31. között, banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, illetve Távszámlán keresztül vagy a Postán
fizették a számlákat.

