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SZOLGÁLTATÓ ADATAI 

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYRT. 

Adószám: 10773381-2-44 

Székhely : 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 

Postacím: 1519 Budapest, Pf.434  

Telefonos ügy félszolgálat és hibabejelentő:  1412 
(hívható a hét minden napján, 0-24 óráig, vezetékes és mobil hálózatunkból 

díjmentesen) 

Internetes honlap címe: www.telekom.hu Kapcsolat:

 www.telekom.hu/irjonnekunk 

Értékesítő azonosítója: xxxxxxxx 

MT ügyfétazonosító: Az MT (Magyar Telekom) ügyfél azonosító egy 9 számjegyből álló egyedi számsor. Weboldalunkon vagy ügyfélszolgálatunkon történő érdeklődés, 

XXXXXXXXX       illetve szolgáltatás megrendelése esetén az MT ügyfél azonosítóval és az ehhez kapcsolódó egyedi ügyfélszintű jelszóval tudja  azonosítani magát. 

 

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
SZOLGÁLTATÁSI ÉS DÍJAZÁSI MELLÉKLET EGYÉNI ELŐFIZETŐ RÉSZÉRE  

ELŐFIZETŐ ADATAI 

Előfizető nev e: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

Előfizető lakhely e (állandó lakcíme) tartózkodási hely e v agy 

székhely e: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kapcsolattar tásra alkalmas elérhetőségek:  

E-mail cím*: xxxxxxx @xxxxxxxx 

Mobil hív ószám*: +36xxxxxxxxx 

Foly ószámlaszám: xxxxxxxxx 
*-al jelölt részek az EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS - általános rendelkezések ELŐFIZETŐ TOVÁBBI NYILATKOZATAI, EGYÉB 

 

 

 

 

 

SZOLGÁLTATÁS/OK ADATAI 

Létesítési cím (hozzáférési pont címe): 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Számlaküldési cím: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Az előfizető a számláját az alábbi módon rendezi: xxxxxxxxxx 

A számla formátuma: xxxxxxxxxx 

MEGRENDELÉS/IGÉNY ADATAI - nem egyetemes szolgáltatás 
Az egyedi előfizetői szerződésre v onatkozó általános rendelkezéseket az „EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS- általános rendelkezések” elnevezésű 

dokumentum tartalmazza, amelynek azonosítója: XXXXXXXXX 
A szolgáltató az előfizetői hozzáférési pontot a választása szerinti műszaki hozzáférés típuson, helyhez kötötten helyezi el, figy elembe véve az Előfizető által igényelt 
létesítési hely en a Szolgáltató rendelkezésére álló műszaki lehetőségeket, és technológiai megvalósíthatóságot. 

Megrendelés/Igény azonosító: xxxxxxxxxxxxx 

 

TV 

Szolgáltatás/Díjcsomag neve: KábelTV xxxxxxxx csomag 

KábelTV Hozzáférés : xxxxxxxxxxxxxxxx 

Első v evőegység  

KábelTV xxxxxxx csomag         Hav idíj: xxxxxxx Ft 

TV szolgáltatás azonosító : xxxxxxxxxxxxxxxx 

Telepítés                      Egyszeri díj: xxxxxx Ft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szolgáltatás leírása  

A Szolgáltató a műsorterjesztési szolgáltatást különböző átv iteli rendszeren keresztül ny újtja. A különböző átviteli rendszerek miatt, a műsorterjesztési 

szolgáltatás tartalma, illetv e az ahhoz kapcsolódó egy éb szolgáltatások, a technológiai különbözőségek okán eltérő. A technológiai különbségek miatt a 

szolgáltatás típusát az adott átv iteli rendszer típusa határozza meg. 

A Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pontot a választása szerinti átviteli rendszeren, helyhez kötötten helyezi el, figy elembe véve az Előfizető által igényelt létesítési 

hely en a Szolgáltató rendelkezésére álló műszaki lehetőségeket, és technológiai megvalósíthatóságot. Amennyiben az Előfizető által  
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igény elt szolgáltatás sajátosságai okán az igény csak bizonyos átv iteli rendszeren teljesíthető, akkor a Szolgáltató ennek, és a műszaki teljesíthetőségeinek 

figyelembevételév el határozza meg, hogy a szolgáltatást mely átviteli rendszeren keresztül biztosítja az Előfizető részére. 

Előfizető vállalja, hogy a szolgáltatást nyilvános vetítésre nem használja. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés felmondására. 

Videotéka 

A Videotéka olyan médiaszolgáltatás, amelyben a médiaszolgáltató által összeállított műsorkínálat alapján a felhasználó egyéni kérés alapján, az általa 

kiválasztott időpontban tekintheti, illetv e hallgathatja meg a szolgáltató által kínált műsorszámokat. Az IPTV és SAT TV (interaktív  funkció elérése esetén) 

Videotékában lév ő filmek kölcsönzését a Szolgáltató valamenny i alapkínálati csomag előfizetője számára biztosítja az adott műsorszám mellett feltüntetett díjon. 

A kölcsönzés további részletes feltételei a www.telekom.hu oldalon találhatóak meg. 

A filmkölcsönzés könnyebb elérhetősége érdekében, a Szolgáltató az Előfizető filmnézési szokásokhoz igazodó filmajánlót tesz elérhetőv é az Előfizető sz ámára. 

Minden új IPTV vagy Sat TV Alap Családi illetve Családi+HD csomagra az előfizető a létesítéstől számított első hónapban egy filmet ingy enesen nézhet meg a 

Videotéka 600 Ft kölcsönzési díj alatti kínálatából, amely kölcsönzési alkalmat a TV előfizetéshez tartozó SetTopBoxon, vagy a TV GO felületen használhat fel. 

Interaktív funkció nélküli Sat TV és Kábel TV előfizető az ingy enes filmet kizárólag a TV GO felületén használhatja fel. 

Új előfizetőnek minősül, aki a megrendelés pillanatában nem rendelkezett a Telekom TV szolgáltatással. 

TV GO szolgáltatás  

A szolgáltatás meghatározása 

A TV GO a Telekom szélessávú platformokon keresztül elérhető műsorterjesztési szolgáltatása. A lineáris (telev íziós csatornákat kínáló) szolgáltatásokat 

kizárólag a Telekom azon TV előfizetői vehetik igénybe, akik a TV GO szolgáltatásra regisztráltak, míg a tov ábbi, egyedi filmkölcsönző szolgáltatásokat más, 

regisztrált felhasználók is elérhetik. 

A TV GO teljes szolgáltatás keretében a díjcsomagonként elérhető csatornák pontos listáját a Lakossági ÁSZF adott szolgáltatásnál szerepelő csatornakiosztás 

tartalmazza (Lakossági ÁSZF 2.d. függelék). 

Díjazás, fizetési feltételek 

A TV előfizető által igénybe vehető lineáris (élő TV) szolgáltatás díjmentes. Filmkölcsönzés szolgáltatás igénybevétele esetén, az adott film, műsorszám mellett 

feltüntetett összeg megfizetésére köteles a TV előfizető, illetv e a felhasználó. 

A TV GO szolgáltatás használata adatforgalmat generál. A hálózati adatforgalmazásból származó költségek a szolgáltatás használóját ( TV előfizető, felhasználó)  

terhelik. 

A szolgáltatással kapcsolatos tov ábbi részletek www.tvgo.hu oldalon érhetőek el. 

Díjtartozás és visszakapcsolás 

Korlátozás ( pl. díjtartozás) esetén az előfizető számára a Közszolgálati csomag érhető el. Az előfizetői szerződésben rögzített csomagok újbóli eléréséhez a 

korlátozás okának megszüntetése (így pl. a díjtartozás megfizetése) szükséges. Korlátozásból történő visszakapcsolás esetén az előfizető az ÁSZF 5. sz. 

Mellékletében meghatározott mértékű v isszakapcsolási díj fizetésére köteles. 

Akciókra vonatkozó egységes feltételek 

A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy egyes akciók esetén, az akcióra vonatkozó rendelkezésekkel a Szolgáltató eltér az Általános Szerződési Feltételektől. 

A fentiek tudomásul vételével és amennyiben akciós feltételekkel történik szerződéskötés, a szerződés létrejöttév el az előfizető kijelenti, hogy a Magyar Telekom 

Ny rt. akciójában részt kív án venni. Minden egyéb, itt nem szabályozott kérdésben az egységes egyedi előfizetői szerződés és a Magyar Telekom Ny rt. Lakossági 

ÁSZF-jében foglaltak az irányadók. 

Analóg Kábel TV szolgáltatás  

A kábeltelevízió szolgáltatás keretében a Szolgáltató az Előfizető részére ana lóg ká beltelevízió szolgáltatást (Analóg Kábel  TV)  
biztosít, amely által a meghatározott televízió - és rá dióműsorok az előfizetőnél létesített előfizetői hozzáférési ponton, a me gfelelő végberende zésen ( pl. televízió) 

nézhetőek, illetve ha llgathatóak.  
Az analóg ká beltelevíziós szolgáltatás esetébe n a hang - és ké pjelek meghatározott vivőfrekvenciákra hangolva, szabvá nyos modulációs eljárá st alkalmazva 

kerülnek elosztásra. A televízió ill . rádió vevőké szülékek külön kiegé szítő eszköz nélkül képe sek a jelek feldolgozására, az elosztott  műsorok megjelenítésére . Az 
alapkínálati és kiegé szítő csomagok kialakítása szűrőberendezések beiktatásával történik, amelyek képesek egyes vivőfrekvencia csoportok átengedésére , mások  

leválasztására.  
Kábeltelevízió szolgáltatás esetén a kábelek az Előfizető által biztosított befogadó létesítményben kerülnek elhelyezésre, va gy e nnek hiá nyában a  falon kívül 

rögzítve vezeték csatorna nélkül. A  lakáserősítő tápellátását az Előfizető köteles biztosítani.   
A szolgá ltatás átadási pontja,  azaz felelősségi  határa az analóg kábeltelevízió szolgáltatás esetén, a Szolgáltató által kiép ített fali aljzat, ill. a koaxiális ká bel 

csatlakozója. Analóg kábeltelevízió szolgáltatás esetén a Szolgáltató által biztosított jelteljesítmény lehetővé  teszi a jel  elosztását a hálózat méretétől és 
struktúrájától függően akár három vevőkészülék ellátására.  

 
A Digitális Kábel TV termékcsalád jellemzői:  

 Szolgáltatási terület: A Lakossági ÁSZF 3.d. sz. melléklete tartalmazza.  
 Funkciók: A digitális kábel TV által biztosított funkciókat a Lakossá gi ÁSZF 2.d. sz. melléklete tartalmazza. 

 A szolgá ltató fenntartja a jogot, hogy a csatornák darabszámát módosítsa, va lamint egyes csomagokat vagy csatornákat megszüntessen.  
 

A szolgáltatás igény bevételének műszaki feltételei, f öldrajzi, időbeli és esetleges egyéb k orlátai  
A Digitális Ká bel TV csomagok, valamint a kie gészítő digitális szolgáltatási csomagok (minic somagok) esetén  a szolgáltatások igénybe  vételéhez dek ódoló egység 

(set top box é s kártya) szük séges. A set top box ké szüléket a szolgáltató biztosítja – a z előfizető döntésének megfelelőe n - a Lak ossági ÁSZF 5. d. sz. 
mellékletében) meghatározott konstrukcióknak megfelelően használatba vagy tulajdonba adja.  

A szolgá ltatás igénybe vételéhez szüksége s dekódoló kártyát a szolgáltató kizárólag ha sználatba a dja az előfizetőnek, a szolgá ltatás igénybe vételének 
időtartamára, az előfizető azon tulajdonjogot nem szerez, a dekódoló kártya a szolgáltató tulajdoná ban marad.  

HD kie gészítő digitális programcsomag (minicsomag) igénybevételéhez speciál is HD set top box szüksége s.  A HD set top box kés züléket a szolgáltató biztosítja – 
az előfizető döntésének megfelelően - a Lakossági ÁSZF 5. d. sz. mellékleté ben meghatározott konstrukciók nak megfelelően ha sználatba vagy tulajdonba adja.  

Az előfizető igé nye alapján a HD Set top box bármelyik digitális programcsomaghoz bérelhető vagy megvásárolható.  
A set top box  é s a távirányító áramellátásáról az e lőfizető saját költségére gondoskodik. Abban az esetben, ha az előfizető a set top box-ot t az előfizetői hozzáférési  

pontra kapcsolódó, saját tulajdonú lakáshálózatára csatlakoztatja, úgy annak a jelátvitel minőségére vonatkozó paramétereiért nem a szolgáltató a felelős.  
A set top box felhaszná lói kézik önyvének hatályos példánya az ügyfélszolgálati irodákban é s a szolgáltató internetes honlapjá n megtekinthető. A bére lt set top box 

készülék rendeletetésszerű ha sználata melletti meghibásodá sa esetén a szolgá ltató – a Lakossá gi ÁSZF 6.1.1. pontjába n meghatározott hibae lhárítási időn belül - 
csere készüléket biztosít.  

http://www.telekom.hu/
http://www.tvgo.hu/
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A szolgá ltató a televízió készülék alkalmassá ga tekintetében nem tartozik felelősséggel , azt nem köteles v izsgálni.  
Az előfizető - az ÁSZF 3. d.sz. mellék letében felsorolt területeken - ún. kiegészítő digitális szolgá ltatási csomagokra (ill . minicsomagokra) is előfizethet, az Analóg 

Kábel TV Alap vagy Csalá di, valamint a Digitális Kábe l TV Alap vagy Csalá di csoma gok előfizetése mellett. A Digitális Közszolgálati csomag előfizetése e setén az 
analóg Start csomag, Digitális Ala p csomag előfizetése esetén a z analóg Alap csomag, a Digitalális Családi e lőfizetése esetén  az analóg Csalá di  csomag is 

elérhető az előfizető számára.A szolgáltatás minősé gének  egyedi me gfelelőségére  vonatkozó minősé gi mutatók definíciója,  azok számszerű k övetelménye és a  
számítási módja a vonatkozó ÁS ZF 4. d. sz. mellékletébe n kerül meghatározásra.  

A „Rádió csomag” – az 5.d. sz. mel lékletben meghatározott területeken – bármely programcsomaghoz igénybe vehető.  
Az előfizető teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés az ingat lanán kiépített előfizetői hozzáférési 

ponton keresztül történik.  
 
Csatornakiosztás 
 

Csatornák a xxxxxxxxxxxxxxxxx csomagban 
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xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
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DÍJAK ÖSSZESÍTÉSE 
Fentiekben részletezett megrendelés alapján, az egyszeri díj és a kedv ezményekkel csökkentett havi díj -a Telekom kedvezmény kivételév el- a köv etkező: Megrendelés 

azonosító: xxxxxxxxx Hav i díj: xxxxxxxx Ft 

A szerződéses feltételek teljesülése esetén, a hav i díj a Telekom kedvezménnyel csökken. 

 
A SZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSÉNEK HATÁRIDEJE 
A Szolgáltató az alábbiak szerint köteles a szolgáltatás nyújtását megkezdeni: 

 legfeljebb az előfizetői szerződés megkötésétől számított xxxxxxx napon belül, :melynek határideje 20xx.xx.xx. 

 

 
Kelt,................................. 20xx.xx.xx. 
 
 
 
 
………………………………………………………………    ………………………………………………………………………..  

Magyar Telekom Nyrt. szolgáltató        Előfizető  

 

 

 
 


