ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK AZ ONILNE FELÜLETEN
LAKOSSáGI ÉS ÜZLETI ÜGYFELEK SZáMáRA
Üzleti ügyfelek számára
A Magyar Telekom által elektronikus formában tárolt, mobil szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződéseivel és
készülékvásárlásaival kapcsolatos dokumentumokat az előfizetői jogviszony fennállása alatt bármikor, egyszerűen és
kényelmesen elérheti a http://www.telekom.hu/uzleti oldalon található ügyintéző felületen keresztül.
 Ehhez nem kell mást tennie, mint a honlapunk jobb oldalán található „BELÉPEK Telekom előfizetésem” fülre
kattintva megjelenő beléptető ablakban a belépési azonosítóhoz beírni a mobil telefonszámát, valamint a hozzá
tartozó 5 számjegyből álló, titkos előfizetői jelszót, - melyet az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg adott
meg - majd a „Belépek” gombra kattintani.

 Amennyiben a szükséges jelszó nem áll rendelkezésre, a „Elfelejtettem a jelszavam” menüpontra kattintva van
lehetőség annak pótlására, követve a megjelenő oldal útmutatását:



A belépést követően a bal oldalon található menüben a Dokumentumok között megtalálja a szerződéseihez és
készülékvásárlásaihoz tartozó dokumentumokat.

….



A felületen típusonként rendszerezve tekintheti át dokumentumait, melyeket keletkezésük időpontja szerint sorba is
rendezhet.



A kiválasztott dokumentum a megnevezése mellett található „Letöltés” gombra kattintva nyitható meg. A
dokumentumok a felületen PDF formátumban érhetők el, ezért azok megnyitásához szükséges valamilyen PDFfájlmegjelenítő segédprogram (Pl.: ADOBE ACROBAT vagy ADOBE ACROBAT READER) telepítése.



A dokumentumokat a felületről megnyitás után szükség esetén bármikor ki is lehet nyomtatni, illetve azokat
rendszeresen célszerű a saját gépére is lementenie.

TáJÉKOZóDJON KÉNYELMESEN, EGYSZERŰEN, GYORSAN!

Lakossági ügyfelek számára
A Magyar Telekom által elektronikus formában tárolt, mobil szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződéseivel és
készülékvásárlásaival kapcsolatos dokumentumokat az előfizetői jogviszony fennállása alatt bármikor, egyszerűen és
kényelmesen elérheti a www.telekom.hu/mobil oldalon található ügyintéző felületen keresztül.
 Ehhez nem kell mást tennie, mint a honlapunk jobb oldalán található „BELÉPEK Telekom előfizetésem” fülre
kattintva megjelenő beléptető ablakban a belépési azonosítóhoz beírni a mobil telefonszámát, valamint a hozzá
tartozó 5 számjegyből álló, titkos előfizetői jelszót, - melyet az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg adott
meg - majd a „Belépek” gombra kattintani.

 Amennyiben a szükséges jelszó nem áll rendelkezésre, a „Elfelejtettem a jelszavam” menüpontra kattintva van
lehetőség annak pótlására, követve a megjelenő oldal útmutatását:



A belépést követően a bal oldalon található menüben a Dokumentumok között megtalálja a szerződéseihez és
készülékvásárlásaihoz tartozó dokumentumokat.



A felületen típusonként rendszerezve tekintheti át dokumentumait, melyeket keletkezésük időpontja szerint sorba is
rendezhet.



A kiválasztott dokumentum a megnevezése mellett található „Letöltés” gombra kattintva nyitható meg. A
dokumentumok a felületen PDF formátumban érhetők el, ezért azok megnyitásához szükséges valamilyen PDFfájlmegjelenítő segédprogram (Pl.: ADOBE ACROBAT vagy ADOBE ACROBAT READER) telepítése.



A dokumentumokat a felületről megnyitás után szükség esetén bármikor ki is lehet nyomtatni, illetve azokat
rendszeresen célszerű a saját gépére is lementenie.

TáJÉKOZóDJON KÉNYELMESEN, EGYSZERŰEN, GYORSAN!
Intézze ügyeit online, várakozás nélkül honlapunkon. Tájékozódjon kényelmesen: böngésszen a Gyakori kérdésekben, ahol a
legtöbb kérdésére választ talál (pl. ügyintézés, megrendelés, készülék- és műszaki beállítások, elektronikus számla,
kedvezmények témakörökben).

