HotSpot szolgáltatás
Vezetéknélküli internet nyilvános helyeken

A világháló mára a mindennapok nélkülözhetetlen részévé vált. Megbízható, gyors internetelérésre
napjainkban már nemcsak otthon vagy a munkahelyen lehet szükség, hanem kávéházakban, éttermekben,
hotelekben, üzleti utak alkalmával is elôfordul, hogy azonnal kell használni az internetet. A HotSpot
szolgáltatás erre kínál megoldást, hiszen az általa lefedett helyszíneken egy hordozható számítógép,
valamint egy HotSpot-internetkártya segítségével, nagy sebességgel, vezeték nélkül érhetô el a világháló.

Kinek ajánljuk a T-Systems HotSpot
szolgáltatását?

Melyek a szolgáltatás igénybevételével
járó elônyök?

Azoknak, akik irodán kívül is (szállodákban,
konferencia-központokban, éttermekben és kávézókban,
stb.) szeretnének szabadon internetezni, honlapokat
böngészni, e-mailezni.

Magyar Telekom DSL-szolgáltatással rendelkezô
elôfizetôink külön térítési díj megfizetése nélkül vehetik
igénybe HotSpot szolgáltatásunkat.
Nincs helyhez kötöttség.
Nincs kiépítési idô.

Mi szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez?
Hordozható vagy kézi számítógép telepített WLAN-kártyával (IEEE 802.11b vagy IEEE 802.11g szabvány szerinti
PCMCIA, USB, PCI vagy Compact Flash illesztôfelülettel),
HotSpot szolgáltatás által lefedett helyszín,

internetes böngészôprogram, amelyben engedélyezett
a JavaScript- és a Cookie-beállítás, és amely támogatja
a biztonságos (https) kommunikációt,
hordozható számítógép esetén legalább Netscape 4.05
vagy Internet Explorer 5.01 verzió, kézi számítógép esetén
a fentieknek megfelelô böngészô megléte.

Hol érhetô el a szolgáltatás?
A HotSpot szolgáltatás által lefedett helyek száma folyamatosan bôvül. A szolgáltatás elsôsorban szállodákban,
konferencia-központokban, éttermekben és kávézókban
vehetô igénybe, olyan helyeken, ahol a Magyar Telekom
vezeték nélküli internetszolgáltatást épített ki.

Amennyiben szeretné, hogy vendégei, ügyfelei, munkatársai
az Ön vállalkozásának, intézményének, önkormányzatának
területén is igénybe tudják venni HotSpot szolgáltatásunkat,
kérje egyedi ajánlatunkat ügyfélmenedzserétôl!

Az igénybevétel módjai
ADSL- vagy T-DSL elôfizetéssel rendelkezô ügyfeleink
Magyar Telekom DSL-szolgáltatással rendelkezô elôfizetôink
külön térítési díj megfizetése nélkül vehetik igénybe HotSpot
szolgáltatásunkat. ADSL- vagy T-DSL internet-hozzáféréssel
rendelkezô elôfizetôk hozzáférésükhöz tartozó e-mail címük
és jelszavuk megadásával bármikor igénybe vehetik
a HotSpot vezetéknélküli internetszolgáltatást. A HotSpot
forgalmi adatairól az Online Ügyfélszolgálaton tájékozódhat.

Csatlakozzon a T-Com elnevezésû vezetéknélküli hálózatra,
indítsa el böngészôprogramját egy tetszôleges webcímmel,
majd a megjelenô HotSpot-bejelentkezési oldalon válassza
a bankkártyás fizetést! A bankkártyával megvásárolt
HotSpot-hozzáférés a vásárlástól számított 3 hónapig érvényes.
A hozzáférés az érvényességi idôn belül tetszôleges alkalommal használható internetezésre a címletben foglalt
használati idôkeret eléréséig. A HotSpot-használat díjazása
másodpercalapú.

T-Com HotSpot-kártya
1, 5 vagy 24 órás kártya
A kártyán lévô idôtartam az érvényességi idôn belül,
tetszôleges alkalommal használható a HotSpot szolgáltatás
által lefedett területeken. A kártyát nem kell a számítógépbe
helyezni, csak a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
felhasználói név és jelszó megjelenítésére szolgál.
0,5 órás kártya
A kártyán feltüntetett idôtartam (0,5 óra) az érvényességi
idôn belül, az elsô bejelentkezéstôl számítva használható
fel internetezésre. A szolgáltatás a HotSpot-kártyán
szereplô felhasználói név és a jelszó megadása után
vehetô igénybe. A HotSpot-kártyát nem kell a számítógépbe
helyezni, csak a felhasználói név és jelszó megjelenítésére
szolgál. A HotSpot-kártyák a T-Pontokban, valamint
a szolgáltatás által lefedett helyszínek kijelölt pontjain
vásárolhatók meg.
Bankkártyás fizetési ajánlatunk
Nem dombornyomású OTP Visa Electron, illetve tetszôleges
hazai vagy külföldi bank által kibocsátott dombornyomású
Visa vagy EC/MC bankkártyája segítségével online is
vásárolhat 1, 5 vagy 24 órányi HotSpot-hozzáférést az OTP
Bank biztonságos rendszerén keresztül. A HotSpot-hozzáférések díjai bankkártyás fizetés esetében megegyeznek
a megfelelô HotSpot-kártyák díjaival. A bankkártyás fizetést
a HotSpot-szolgáltatási helyszíneken veheti igénybe.

HotSpot 180
Ügyfeleink HotSpot-elôfizetést is igényelhetnek. A HotSpot
180 csomag havi 180 perc vezetéknélküli internetelérést
tartalmaz havi bruttó 1800 Ft-ért. A 180 perc leteltével a szolgáltatás bruttó 14,40 Ft-os percdíjon vehetô igénybe.
A HotSpot 180 díja a telefonszámlával együtt fizetendô, így
az elôfizetésigénybe vételéhez Magyar Telekom vezetékes
számlakapcsolatra van szükség.
A HotSpot-kártyák díjai
HotSpot-kártya

Kártyadíj

0,5 órás HotSpot-kártya
1 órás HotSpot-kártya
5 órás HotSpot-kártya
24 órás HotSpot-kártya

480 Ft
1400 Ft
3700 Ft
8500 Ft

A feltüntetett árak az áfát tartalmazzák.

T-Mobile-elôfizetôk
A T-Mobile HotSpot szolgáltatás azon elôfizetôinek, akik
érvényes, 15 perces vagy 30 perces virtuális utalvánnyal
(voucherrel) rendelkeznek, lehetôségük van a T-Com HotSpot
szolgáltatást is igénybe venni a T-Mobile által rendelkezésre
bocsátott felhasználói név és jelszó használatával.
A felhasználói azonosító megegyezik a T-Mobile-elôfizetés
telefonszámával (+ országkód, hálózatkód, elôfizetô száma;
formátuma: +3630XXXXXXX).

Személyre szabott, rugalmas ajánlatokért, kérjük, forduljon ügyfélmenedzseréhez, vagy hívja a 1400 telefonszámot.
www.t-systems.hu

