A Magyar Telekom kedvezményes belépési akciót hirdet azon vállalkozások számára, akik 2014. július 1. és
szeptember 30. között az xDSL szolgáltatás Társszolgáltató Partnereivé válnak.
Akciós Feltételek
I. Az akció időtartama
2014. július 01. – 2014. szeptember 30.
Az akciós kedvezményt a Magyar Telekom ezen időtartamon belül, első három szerződéskötés esetén biztosítja.
II. Az akciós kedvezmény igénybevételének feltétele
A Magyar Telekom abban az esetben biztosítja a III. pont szerinti akciós díjakat, az ott meghatározott feltételekkel,
amennyiben a nagykereskedelmi xDSL szolgáltatásra vonatkozó Nagykereskedelmi Értékesítési és
együttműködési szerződés (továbbiakban Szerződés) a felek között 2014. szeptember 30-ig létrejön.
A szerződéses feltételek elérhetők a Magyar Telekom honlapján
http://www.telekom.hu/szolgaltatasok/nagykereskedelem/belfoldi_vezetekes/szelessavu_hozzaferes/rez_haloza
ton_nyujtott_nagykereskedelmi_szelessavu_hozzaferes
III. Akciós díjak
A nagykereskedelmi xDSL szolgáltatás biztosítása kapcsán Társszolgáltatóvá váláshoz a Partnernek a
csatlakozáskor a Magyar Telekom részére 4.500.000 Ft + ÁFA hálózat konfigurációs díjat kell fizetnie a mindenkor
hatályos szerződéses feltételek szerint. Ezen díj megfizetése ellenében a Magyar Telekom elvégez minden olyan
beállítást, amely a Társszolgáltató és a MT viszonylatában a Nagykereskedelmi ADSL szolgáltatás
működőképességéhez szükséges.
Az akciós kedvezményre jogosult partner az alábbi két opció egyikét választhatja:
Opció 1.
Amennyiben a Partner az első három szerződéskötő egyike, a Magyar Telekom a hálózatkonfigurációs díjat 50%-os kedvezménnyel biztosítja.
Opció 2.
Amennyiben a Partner az első három szerződéskötő egyike, a Magyar Telekom biztosítja a befizetett
hálózatkonfigurációs díj 100 %-ban történő jóváírását a vonatkozó szolgáltatási szerződés havi számláiban,
melynek előfeltétele, hogy a Partner ADSL állománya az első létesítéstől számított max. 6 hónapon belül eléri a
200 db új xDSL végfelhasználót.
Amennyiben a Partner a 6. hónap végéig nem éri el a 200 darabos ADSL végfelhasználói állományt, úgy részére a
meglévő előfizetői állománya és a 200 darab közötti különbözet után, hiányzó előfizetőnként 22.500 Ft + ÁFA díjat
köteles fizetni a Szolgáltató részére.
A szolgáltatás indítását MT a Szerződés aláírása után max. 2 hónapon belül vállalja. Az adott opcióhoz tartozó
hálózatkonfigurációs díjat a Partner a szolgáltatás indításáig köteles megfizetni, és a megrendelés feladást 15
napon belül elindítani.
Új ADSL végfelhasználónak minősül az az ADSL igényt benyújtó telefon előfizető, aki az adott távbeszélő vonalon
(melyre az ADSL-t igényli és melynek ő az előfizetője) az igény benyújtását megelőző három hónapban nem vett
igénybe ADSL szolgáltatást, és részére az ADSL-t a Szolgáltató felszereli, nem ideértve a szünetmentes ISP
váltókat.
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