Értéknövelt szolgáltatások igénybevétele
a Habostorta oldalain
A Habostorta értéknövelt szolgáltatásait mobiltelefonja segítségével is igénybe veheti. A Mobil Vásárlás szolgáltatás keretében a nap 24 órájában
bármikor feltöltheti Habostorta-pénztárcáját és elôfizethet a Randivonal értéknövelt szolgáltatásaira. A szolgáltatás igénybevételéhez, a felhasználónak
regisztrálnia kell a Habostorta oldalán a www.habostorta.hu vagy a www.randivonal.hu címen.
A regisztráció menete
1. Kattintson a regisztráció feliratra.
2. Töltse ki a regisztrációs lapot, majd kattintson az “Adatok bevitele” gombra.
3. 24 órán belül e-mailben értesítést kap a regisztráció elfogadásáról és a belépés módjáról.
A feltöltés menete
1. Belépéskor adja meg az e-mail címét és jelszavát, majd kattintson a baloldalon található „Pénztárca” menüpontra és válassza a Feltöltés fület.
2. Itt meg kell adnia a Habostorta-pénztárcához tartozó felhasználói nevét és jelszavát, valamint a telefonszámát, a következô formában: +36301234567.
A feltöltésre szánt összeg kiválasztása után kattintson az Elôfizetés gombra.
3. Ezt követôen SMS értesítést kap, amiben tájékoztatjuk a tranzakció részleteirôl, és kérjük a vásárlás jóváhagyását.
4. A jóváhagyást – ha Mobil Vásárlás beállításait korábban nem változtatta meg – az értesítô SMS-re küldött tetszôleges tartalmú válaszüzenettel teheti meg.
5. A válasz SMS elküldése után megkapja a visszaigazolást, miszerint a feltöltött összeget jóváírtuk a Habostorta-pénztárcáján. A feltöltött összeg
felhasználható a Habostorta társkeresô szolgáltatásaira.
Az értéknövelt szolgáltatás igénybevétele
1. Belépéskor adja meg az e-mail címét és jelszavát, majd kattintson a baloldalon található „Pénztárca” menüpontra és válassza az Elköltés fület.
Az oldal alján megtalálja aktuális egyenlegét, illetve a legördülô listában az értéknövelt szolgáltatásokat és az árakat.
2. A menübôl válassza ki a szolgáltatást, majd kattintson az Elôfizetés gombra.
A Pénztárca menüpont Számlatörténet fülét választva, bármikor ellenôrizheti feltöltéseit, az igénybe vett szolgáltatásokat, illetve azok dátumát és árát.
A szolgáltatás ára
A szolgáltatás igénybe vételi díját minden esetben a Habostorta határozza meg, azzal kapcsolatban a Magyar Telekom Nyrt. nem tud felvilágosítást
adni. A többi díjtételt a mindenkor hatályos Díjszabás tartalmazza.
A szolgáltatás díjának kiegyenlítése
	Általános elôfizetéssel rendelkezô ügyfeleink a mindenkor hatályos Díjszabásban rögzített mobilvásárlási keretük vagy univerzális egyenlegük
terhére.
	Mix díjcsomagot használó vagy Dominós ügyfeleink elôzetes egyenlegfeltöltést követôen univerzális egyenlegük terhére vehetik igénybe a
szolgáltatást.
Szolgáltatás igénybevételének feltételei
A szolgáltatás a Mobil Vásárlás valamint a Habostorta feltételei szerint vehetô igénybe.
További információért látogasson el a www.habostorta.hu internetes oldalra vagy hívja Ügyfélszolgálatunkat a 1430-as telefonszámon.

