EGYÜTT. VELED

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
SZOLGÁLTATÁSI ÉS DÍJAZÁSI MELLÉKLET EGYÉNI ELŐFIZETŐ RÉSZÉRE
SZOLGÁLTATÓ ADATAI
MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYRT.
Adószám:

10773381-2-44

Székhely :

1013 Budapest, Krisztina

Postacím:

1519 Budapest, Pf.434

ELŐFIZETŐ ADATAI
Előfizető nev e:
XXXXXXXXXXXXXX
Előfizető lakhely e (állandó lakcíme) tartózkodási hely e
v agy székhely e: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek:

krt. 55.

Telefonos ügy félszolgálat és hibabejelentő:

1412

(hívható a hét minden napjá n, 0-24 óráig , vezetékes és mobil hálózatunkból
díjmentesen)

Internetes honlap címe: www.telekom.hu
Kapcsolat:

E-mailcím*:

xxxxxxx @xxxxxxxxx

Mobil hív ószám*:
Foly ószámlaszám:

+36xxxxxxxx
xxxxxxxx

*-al jelölt részek az EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS - ált alános rendelkezések ELŐFIZETŐ TOVÁBBI NYILATKOZATAI, EGYÉB

www.telekom.hu/irjonnekunk

Értékesítő azonosítója: XXXXXXXXXXX
MT ügyfétazonosító: Az MT (Magyar Telekom) ügyfél azonosító egy 9 számjegyből álló egyedi számsor. Weboldalunkon vagy ügyfélszolgálatunkon történ ő érdeklődés,
illetve szolgáltatás megrendelése esetén az MT ügyfél azonosítóval és az ehhez kapcsolódó egyedi ügyfélszintű jelszóval tudja azonosítani magát.

xxxxxxxxx

SZOLGÁLTATÁS/OK ADATAI

Létesítési cím (hozzáférési pont címe):
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Számlaküldési cím:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Az előfizető a számláját az alábbi módon rendezi:

xxxxxxxxxxxxx

A számla formátuma:

xxxxxxxxxxxxxxx

MEGRENDELÉS/IGÉNY ADATAI - nem egyetemes szolgáltatás
Az egyedi előfizetői szerződésre v onatkozó általános rendelk ezéseket az „EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS- általános rendelk ezések” elnevezésű
dokumentum tartalm azza, amely nek azonosítója: xxxxxxxxx
A szolgáltató az előfiz etői hozzáférési pontot a választása szerinti műszaki hozzáférés típuson, hely hez kötötten hely ezi el, figy elembe véve az Előfizető által
igény elt létesítési hely en a Szolgáltató rendelkezésére álló műszaki lehetőségeket, és technológiai megvalósíthatóságot.
Megrendelés/Igény azonosító: xxxxxxxxxxxxxxx

INTERNET
Szolgáltatás/Díjcsomag neve: XXXXXXXXXXXXXXXXX díjcsomag
DSL technológia
NetMánia S díjcsomag
E-mail postafiók
*E-mail bejelentk ezési azonosító : xxxxxxxxxxx
*Els ődleges e-mail cím : xxxxxxx@t-online.hu
AD szám : xxxxxxxx
Internet bejelentkezési azonosító : xxxxxxxx
Telepítés
Webtárhely
Webcím/Domain : xxxxxxxxx
FTP login : xxxxxxxxxxx

Hav i díj: xxxx Ft

Egyszeri díj: xxxxx Ft
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Szolgáltatás leírása
Az előfizetői szolgáltatás meghatározása:
Internethozzáférés-szolgáltatás: oly an elektronik us hírközlési szolgáltatás, amely során a Szolgáltató IP-cím hozzárendelésével biztosítja az IP adatátv itelt az
előfizetői hozzáférési pont, valamint az internet legalább egy belföldi és egy nemzetk özi nyilvános adatkic serélő központja között.
A szolgáltatás típusai
A Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pontot a v álasztása szerinti technológián/hozzáférés típuson hely hez kötötten hely ezi el, figyelembe véve az Előfizető által
igény elt létesítési hely en a Szolgáltató rendelkezésére álló műszaki lehetőségeket, és technológiai megvalósíthatóságot. A szolgáltató által nyújtott egy es
szolgáltatás típusok a köv etk ezők :

Kapcsoltv onali szolgáltatás

Műsorterjesztési hálózatokon nyújtott Internet
szolgáltatás

DSL internet szolgáltatás

Bérelt vonali Internet szolgáltatás termékdefiníció

GPON / PPEthernet alapú internet szolgáltatás
Az ÁSZF alapján a Magyar Telekom Nyrt. mint elektronik us hírközlési szolgáltató a saját hírközlő hálózatának illetőleg az egyéb módon használatában lév ő
hírközlő hálózatnak a felhasználásáv al a nemzetközi előírásoknak megfelelő nyilv ános Internet szolgáltatást ny újt előfizetői részére. A Szolgáltató csak az általa
meghatározott földrajz i területeken szolgáltat. A földrajz i területeket a Szolgáltató határozza meg, és azok körét szabadon v áltoztathatja, ezek felsorolása a
Szolgáltató ügy féls zolgálatán, ezen belül a www.telekom.hu honlapon is foly amatosan elérhető.
Üzleti vagy háztartáson kív üli megosztás, illetv e szerv erüzemeltetés nem megengedett, a szolgáltatáscsomag egy időben egy bejelentkezést tesz lehetővé. A
csatlakozó számítógépnek dinamik us IP cím kerül kiosztásra.
Az otthoni internet szolgáltatásnak nem feltétele az adott vonalon nyilv ánosan elérhető táv beszélő szolgáltatás megléte vagy megrendelése.
Az otthoni internet szolgáltatások sebessége nagymértékben függ a központtól való távols ágtól, és más IP alapú szolgáltatások - pl. IPTV - használatától.
Jelenleg értékesített szolgáltatások sebesség vállalásait Lakossági ÁSZF 4.c. számú melléklete tartalmazza részletesen. Az egyes Internet tartalmak
elérhetőségét, letöltési sebességét a Magyar Telekom Nyrt-től független tény ezők is befoly ásolják. A Magyar Telekom Nyrt. foly amatosan fejleszti nemzetközi és
hazai hálózati kapacitásait, s arra törekszik, hogy az előfizetők dinamikus sávszélesség-igényeit optim ális an kiszolgálja.
A szolgáltatás átadási pontja, azaz felelősségi határa:
A szolgáltatás hozzáférési pont a v égberendezés Ethernet portja.
A szolgáltatás használatához szükséges szoftver és hardver eszközök:
Ezen felül rendelk eznie kell internet csatlakozásra képes hardv er és szoftv er feltételekkel. A szükséges hardver és szoftv er feltételekről a www.telekom.hu
oldalon lehet tájékozódni.
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges végberendezést a Magyar Telekom Nyrt. biz tosítja az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételének teljes
időtartamára. A szolgáltatás kiz árólag ezzel az eszközzel vehető igénybe. A végberendezés 230V-os tápellátását az Előfizetőnek kell biz tosítania.
Az Előfizető a szolgáltatás igénybev ételéhez szükséges használatára bocsátott technik ai eszköz ök Szolgáltató általi felszerelésében köteles együttműködni és a
szerződés hatály a alatt felelősséget v állalni a hiv atkozott eszközök rendeltetésszerű használatáért és épségben való megőrzés éért. Az Előfizető a szerződés
hatály a alatt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a Szolgáltató által biztosított v égberendezések és technikai eszközök teljes v agy részleges
meghibásodásáért, megrongálódásáért, rendeltetésszerű használatra alk alm atlanná válásáért, elv esztéséért, megsemmis üléséért - a felróhatóságtól
függetlenül- felelősséggel tartozik . Telekom a szabad hálózati kapacitását az Előfizetető birtokában lév ő, de saját tulajdonú végberendezésein keresztül - az
Előfizetőnek nyújtott előfizetői szolgáltatástól függetlenül és annak minőségét nem érintv e - felhasználhatja ip szolgáltatások 3. személy ek számára történő
ny újtására.
Egy es szolgáltatás csomagok esetén a szolgáltatás igénybe v ételéhez szükséges beállításokat/végberendezések üzembe hely ezését az Előfizető maga is
elv égezheti. Ebben az esetben a Szolgáltató mentesül a v égberendezés nem megfelelő üzembe hely ezéséből adódó hibák miatt felm erülő felelősség alól. Az
otthoni internet szolgáltatáshoz kapcsolódó végberendezések hely színi beüzemeléséhez és összeszereléséhez Lakossági ÁSZF 5.c. sz. melléklete szerinti külön
díj ellenében szerelői segítség igényelhető.
Az Előfizető felel a szolgáltatás átadási és a szolgáltatás hozzáférési pontja közötti, saját tulajdonában lévő hálózatrész, illetv e hálózati eszköz
internet-szolgáltatásra való műszaki alk alm asságáért. Ha az említett szakasz, vagy berendezés műszaki alk alm atlansága miatt a szolgáltatás nem létesíthető,
illetv e nem nyújtható, azért a Szolgáltató nem felelős. Az említett hálózatrész, illetv e hálózati eszköz internet-szolgáltatásra alk alm assá tétele mindenkor az
Előfizető kötelezettsége.
Alvállalkozók:
[A Szolgáltató a szolgáltatás kiépítéséhez alv állalk ozót is igény be vesz. Az igénybejelentés/szerződés aláírásával az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a
Szolgáltató az Előfiz ető által igényelt szolgáltatás kiépítéséhez szükséges otthoni internet hozzáférés és szükség esetén vezetékes hálózat, valamint egyéb
hálózati eszközök (pl. Ethernet kárty a, adapter, végberendezés) telepítéséhez az adatait a Szolgáltató alv állalk ozóinak a feladat elv égzése céljából átadja.
Szolgáltató váltás:
Az Előfizető által kezdeményezett szünetmentes Szolgáltató váltással kapcsolatos információk, illetv e tájékoztatók a www.telekom.hu oldalon érhető el.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

DÍJAK ÖSSZESÍTÉSE
Fentiekben részletezett megrendelés alapján, az egyszeri díj és a kedvezményekkel csökkentett hav i díj - a Telekom kedvezmény kiv ételével - a következő: Megrendelés
azonosító: xxxxxxxxxxxx Hav i díj: xxxxxxxxxxx
A szerződéses feltételek teljesülése esetén, a hav i díj a Telekom kedvezménnyel csökken.
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A SZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSÉNEK HATÁRIDEJE
A Szolgáltató az alábbiak szerint köteles a szolgáltatás nyújtását megkezdeni:
 legfeljebb az előfizetői szerződés megkötésétől számított xxx napon belül, :mely nek határideje 20xx.xx.xx.
Kelt, ................................ 20xx.xx.xx.

………………………………………………………………
Magyar Telekom Nyrt. szolgáltató

………………………………………………………………………..
Előfizető
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