Szerződés a Magenta 1 Business kedvezménycsomag igénybevételéhez
üzleti Ügyfelek részére
Érvényes: 2018. július 5-től visszavonásig
A megállapodásban érintett felek:
Egyrészről a Magyar Telekom Nyrt.,
(amely képviseletében eljár a T-Systems Magyarország Zrt., 1117 Budapest, Budafoki út 56.)
Bankszámla szám: 10700024-04021609-51100005
Adószám: 10773381-2-44
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Postacím: 1519 Budapest Pf.434.
Internetes honlap címe: www.telekom.hu
Kapcsolattartásra alkalmas elérhetőség a Szolgáltató részéről:
Név: T-Systems Vállalati Ügyféltámogatási Központ
Postacím: 1276 Budapest Pf. 1400
Telefonos ügyfélszolgálat és hibabejelentő: 1400 (A hét minden napján, 0-24 óráig, a Magyar Telekom vezetékes és
mobil hálózatából díjmentesen hívható)
E-mail cím: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu
mint Szolgáltató – a továbbiakban Szolgáltató
Másrészről a kedvezmény igénybevevételére szerződő Magyar Telekom ügyfél, a továbbiakban Ügyfél.

Ügyfél adatai:
Ügyfél cégszerű elnevezése:
Adószám:
Székhely:
Értesítési cím:
(ha különbözik a székhelytől)
Vezetékes szolgáltatások telepítési címe:
(ha különbözik a székhelytől)
MT azonosító(k) -- vezetékes oldali:
(azonos adószámhoz rendeltek)
MT azonosító(k) -- mobil oldali:
(azonos adószámhoz rendeltek)
Kapcsolattartó neve:
Szerződés teljesítésével összefüggő értesítésekre szolgáló kapcsolattartó e-mail cím*:
Szerződés teljesítésével összefüggő értesítésekre szolgáló kapcsolattartó mobil telefonszám*:
*A kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségeket abból a célból bocsátottam a Szolgáltató rendelkezésére, hogy ezeken
az elérhetőségeken az előfizetői szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben értesítsen, s az értesítés e módját
elfogadom.
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Az Ügyfél a kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek közlésével kijelenti, hogy a megadott e-mail cím és telefonszám
felett kizárólagos felügyeletet gyakorol Ügyfélként és csak Ő, vagy az általa megbízott személy fér hozzá, és a
kiküldött információ nem juthat arra illetéktelen birtokába. Ennek megsértésével összefüggésben a Szolgáltató
felelősséget nem vállal. Amennyiben korábbi szerződéses nyilatkozatban már szerepelnek az elérhetőségre
vonatkozó adatok, jelen dokumentumban feltüntetett adatok kiegészítik vagy felülírják a korábbi adatokat.
A megadott adatokban bekövetkező változás jelzése az Ügyfél kötelezettsége.
Amennyiben harmadik személy adatai kerülnek feltüntetésre, úgy az adatok közlője felel az adatok felhasználásának
jogszerűségéért, azért hogy az érintett személy hozzájárulásával kerültek közlésre ezen elérhetőségek és esetleges
személyes adatok.

Értékesítő adatai:
Értékesítő azonosítója:
Neve:
Címe:
Telefonszáma:

Ügynökkód:

Dealerkód:

Fax száma:

E-mail címe:

I. A Magenta1Business kedvezménycsomag
A Magenta 1 Business kedvezménycsomagra a Szolgáltató azon üzleti Ügyfele köthet szerződést, aki ugyanazon
Ügyfélként (azonos adószámmal) jelen dokumentumban meghatározott feltételek szerinti veszi igénybe a
kedvezményhez szükséges mobil- és vezetékes (hang / internet / hang+internet / TV) szolgáltatásokat, ezen
szolgáltatásokra hatályban lévő előfizetői szerződésekkel illetve keretszerződéssel rendelkezik.
A Magenta 1 Business kedvezménycsomagra vonatkozó szerződés a kedvezmény igénybevételéhez szükséges mobil
és vezetékes szolgáltatásokra vonatkozó egyedi előfizetői szerződés/szerződések, keretszerződés része,
rendelkezései ezen szerződések rendelkezéseivel együttesen érvényesek.

II. A Magenta 1 Business kedvezménycsomagba bevonni kívánt szolgáltatásokra
vonatkozó üzleti előfizetések (hívószámok, azonosítók)
1. Folyószámlaszám vagy Telekom mobil hívószám(ok)

2. Vezetékes telefon hívószám(ok)
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3. Vezetékes internet azonosító AD szám(ok) és/vagy Mobilinternet Csomag hívószám(ok)

4. Nyilvános TV csomagok ’K’ azonosítói

5. Informatikai szolgáltatások folyószámlaszám

O365 szolgáltatáshoz tartozó (IT ASP) szerződésszám vagy

6. Igényelt O365 szolgáltatások
Magenta 1 Business kedvezménycsomagba Ebből az O365 Vállalati
vont mobil SIM-ek darabszáma
Alapverzió
programcsomag igényelt
darabszáma

Ebből az O365 Vállalati Prémium
programcsomag igényelt
darabszáma

Az igényelt kedvezményes O365 Vállalati Alapverzió és O365 Vállalati Prémium szolgáltatások összes darabszáma
nem haladhatja meg a Magenta 1 Business kedvezménycsomagba vont mobil SIM-ek összes darabszámát.
Az O365 Vállalati Alapverzió havidíjára a Magenta 1 Business kedvezménycsomag 100% havidíj-kedvezményt biztosít.
Az O365 Vállalati Prémium programcsomag választása esetén az erre irányadó havi díjakból a Magenta 1 Business
kedvezménycsomag 15% kedvezményt biztosít.

III. A Magenta 1 Business kedvezménycsomag igénybevételi feltételei, a
kedvezményhez szükséges szolgáltatások
A Magenta 1 Business kedvezménycsomag igénybevételéhez határozott idejű mobil kisvállalkozói keretszerződés
megléte szükséges, újabb – Magenta 1 Business kedvezménycsomagra vonatkozó - hűségidő vállalása nem
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szükséges.Ha a kedvezménycsomagba bevonni kívánt mobil Üzleti Trend, Üzleti Trend Plusz vagy Next Business
keretszerződés időtartamából a kedvezménycsomagra történő szerződéskötés időpontjában kevesebb mint 3 hónap
van hátra, a kedvezménycsomag igénybevételéhez újabb 2 éves keretszerződés megkötése szükséges. Next Business
keretszerződés esetén a díjcsomagok értékesítésének leállítása miatt mindez csak Üzleti Trend Plusz díjcsomagra
váltással történhet.
Amennyiben az alábbiakban feltüntetett szolgáltatásokat azonos Ügyfél, azonos adószámmal, meghatározott üzleti
díjcsomagokkal veszi igénybe a jelen dokumentumban meghatározott egyéb feltételekkel, az Ügyfél a Magenta 1
Business kedvezménycsomagba vont szolgáltatásokra, díjcsomagokra, azok havi díjára, illetve egyéb feltételeire
vonatkozóan az alábbiakban meghatározott kedvezményekre jogosult.

A Magenta 1 Business kedvezménycsomag igénybevételéhez szükséges szolgáltatások, bevonható
díjcsomagok, és kedvezmények
Üzleti mobil telefon és internet szolgáltatás - legalább egy, az alább meghatározott bármely díjcsomaggal (a)
Üzleti vezetékes internet szolgáltatás** - legalább egy, az alább meghatározott bármely díjcsomaggal (b)
és/vagy
Üzleti vezetékes telefon szolgáltatás** - legalább egy, az alább meghatározott bármely díjcsomaggal (c)
és/vagy
Üzleti Nyilvános TV szolgáltatás - legalább egy, az alább meghatározott bármely díjcsomaggal (e)
1.
2.

**Amennyiben az Ügyfél Üzleti internet + vezetékes telefon szolgáltatást is tartalmazó integrált csomaggal
rendelkezik, akkor az megfelel az 1-es pontban megjelölt szolgáltatásoknak (d).

a) Üzleti mobildíjcsomagok
Bevonható csomagok: Üzleti Trend, Üzleti Trend Plusz, Next Business Comfort díjcsomagok. Az üzleti mobil
flotta valamennyi előfizetése a Magenta 1 Business kedvezménycsomagba bevonásra kerül.
Hűségidő: A Magenta 1 Business kedvezménycsomag igénybevételéhez határozott idejű mobil kisvállalkozói
keretszerződés megléte szükséges, újabb – Magenta 1 Business kedvezménycsomagra vonatkozó - hűségidő
vállalása nem szükséges.Ha a kedvezménycsomagba bevonni kívánt mobil Üzleti Trend, Üzleti Trend Plusz
vagy Next Business keretszerződés időtartamából a kedvezménycsomagra történő szerződéskötés
időpontjában kevesebb mint 3 hónap van hátra a kedvezménycsomag igénybevételéhez újabb 2 éves
keretszerződés megkötése szükséges. Next Business keretszerződés esetén a díjcsomagok értékesítésének
leállítása miatt mindez csak Üzleti Trend Plusz díjcsomagra váltással történhet.
Mobilinternet: a mobil díjcsomagokhoz kötelezően igénybe veendő szolgáltatás a mobilinternet szolgáltatás
(Üzleti Trend és Üzleti Trend Plusz esetében Üzleti Adat, Next Business Comfort esetében Üzleti Mobilnet
EU), a benne foglalt adatmennyiség minden előfizetés esetében szabadon választható.
Kedvezmény mértéke:
▪ minden előfizetésen díjmentesen aktiválásra kerül a mindenkori választott mobilinternet szolgáltatás
(kivéve Üzleti Adat Korlátlan) bennefoglalt adatmennyiségével azonos adatmennyiséget biztosító,
belföldi forgalmazást lehetővé tévő adatbővítő opció
▪ Üzleti Trend és Üzleti Trend Plusz díjcsomag esetében 15% havidíj-kedvezmény a flotta valamennyi
előfizetésére vonatkozóan a hang és mobilinternet szolgáltatások havi díjából. A Magenta 1 Business
kedvezmény a több előfizetésre vonatkozó 2. előfizetéstől érvényes Flottakedvezménnyel
egyidejűleg nem vehető igénybe, mindkét kedvezményre, való jogosultság esetén a Magenta 1
Business kedvezmény kerül alkalmazásra.
▪ Next Business Comfort díjcsomag esetében az üzleti mobil flotta valamennyi előfizetésére a Next
Business Comfort 4. SIM-re vonatkozó havi díja érvényes, további mennyiségi kedvezmény azonban
nem vehető igénybe akkor sem, ha a mobil díjcsomag magasabb SIM szám esetében további
kedvezményt tartalmaz. Ilyen esetben a 4. SIM feletti kedvezmény nem érvényesül.
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b) Üzleti vezetékes internet díjcsomagok
Bevonható díjcsomagok:Üzleti Net (S/M/L/XL), Irodai Internet (Start, 50/100/250/1000 Mbits), ConnectNet
(1/4/8/10/20/30/50/120/1000 Mbit/s) csomagok – az egyes sávszélességű csomagok az igényelt, vagy
használt hozzáférési ponton elérhető technológiai sajátosságok figyelembe vételével biztosítható, a
Szolgáltató rendelkezésére álló hálózatának műszaki képességétől függően.
Hűségidő: nincs megkötés
Kedvezmény mértéke: 15 % kedvezmény a Magenta 1 Business kedvezménycsomag feltételeinek megfelelő,
a kedvezménybe bevont vezetékes internet szolgáltatások havi díjából. A kedvezmény ügyfél szintű, azaz az
Ügyfél valamennyi, Magenta 1 Business kedvezménycsomagba bevont, jelen szerződésben megjelölt
vezetékes internet szolgáltatására vonatkozik a havidíj-kedvezmény (több telephely esetén is).
Helyettesítő szolgáltatás:
Az Üzleti Mobilnet csomag XXXL Magenta 1 Business kedvezménnyel mindaddig, amíg új megrendelés esetén
a Szolgáltató üzleti vezetékes internet szolgáltatást az Ügyfél által igényelt előfizetői hozzáférési ponton nem
tud biztosítani, vagy a Magenta 1 Business kedvezménycsomagra szerződni kívánó Ügyfél bármely, az Ügyfél
érdekében ideiglenesen fennálló okból szerződést kötni nem tud.
Benne foglalt adatmennyiség: 25 GB
Havi díj: nettó 6500 Ft
Hűségidő: új szerződéskötéssel, 2 év határozott tartamú szerződéskötéssel vehető igénybe
További kedvezmény: a Magyar Telekom által biztosított WIFI router díja 0 Ft
Jelen szerződés aláírásával az Ügyfél hozzájárul, hogy a vezetékes internet szolgáltatást helyettesítő mobil
internet csomag vezetékes internet szolgáltatással történő kiváltása érdekében a Szolgáltató a
hálózatfejlesztésének ütemezésétől függően a Magenta 1 Business kedvezménycsomagba bevonható
vezetékes internet szolgáltatás igényre szerződéskötés céljából az Ügyfelet az általa megadott legkorábbi
időpontot:
év
hónap
nap (legkésőbb a 2 év határozott tartamú szerződés lejárata)
megelőző 30 napon belül ismételten megkeresse.
A Magenta 1 Business kedvezménycsomagba bevonható vezetékes internet szolgáltatás létesítését követően
az Üzleti Mobilnet csomag XXXL Magenta 1 Business kedvezménnyel az arra kötött 2 éves határozott tartamú
szerződés lejárta előtt kötbérmentesen lemondható.
c) Üzleti vezetékes telefon szolgáltatás
Bevonható díjcsomagok: Bázis, Grátisz (100, 200, 300, 500), Üzleti Ráció, Zenit, Zenit Plusz, Connect Phone
(150, S, M) díjcsomagok valamennyi technológián, kivéve: BUSINESS VOICE CLASSIC2 PP0, BUSINESS VOICE
CLASSIC2 PP10 és BUSINESS VOICE CLASSIC 30
Hűségidő: nincs megkötés
Kedvezmény mértéke: 15 % kedvezmény a Magenta 1 Business feltételeknek megfelelő vezetékes telefon
szolgáltatások havi díjából. A kedvezmény ügyfél szintű, azaz az Ügyfél valamennyi, Magenta 1 Business
kedvezménycsomagba bevont, jelen dokumentumban megjelölt vezetékes telefon szolgáltatására vonatkozik
a havidíj-kedvezmény (több telephely esetén is).
d) Üzleti internet + vezetékes telefon (integrált) díjcsomagok
Bevonható díjcsomagok: Irodai Plusz /Irodai Extra (Start, 50/100/250/1000 Mbits), Connect Ráció
(1,4,5,8,10,15,20,25,30,50,120 ,1000 Mbit/s), Compleo Connect (1,10,20,30,50,120,1000 Mbit/s), Compleo
Connect Basic (5, 10, 15 Mbit/s) díjcsomagok valamennyi technológián, kivéve BUSINESS VOICE CLASSIC2
PP0, BUSINESS VOICE CLASSIC2 PP10 és BUSINESS VOICE CLASSIC 30 – az egyes sávszélességű csomagok az
igényelt, vagy használt hozzáférési ponton elérhető technológiai sajátosságok figyelembe vételével
biztosítható, a Szolgáltató rendelkezésére álló hálózatának műszaki képességétől függően.
Hűségidő: nincs megkötés
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Kedvezmény mértéke: 15 % kedvezmény a Magenta 1 Business feltételeknek megfelelő Üzleti internet +
vezetékes telefon (integrált) díjcsomag havi díjából. A kedvezmény ügyfél szintű, azaz az Ügyfél valamennyi
Magenta 1 Business-be vont, jelen szerződésen megjelölt Üzleti internet + vezetékes telefon (integrált)
szolgáltatására vonatkozik a havidíj-kedvezmény (több telephely esetén is).
e) Nyilvános TV csomagok
Bevonható díjcsomagok: Nyilvános TV Alap és Nyilvános TV Extra csomag, IPTV és SAT TV technológián
egyaránt.
Hűségidő: nincs megkötés
Kedvezmény mértéke: 15 % kedvezmény a Magenta 1 Business feltételeknek megfelelő Nyilvános TV
szolgáltatások havi díjából. A kedvezmény ügyfél szintű, azaz az Ügyfél valamennyi, Magenta 1 Business
kedvezménycsomagba bevont, jelen dokumentumban megjelölt Nyilvános TV szolgáltatására vonatkozik a
havidíj-kedvezmény (több telephely esetén is).

f) Informatikai ( IT) szolgáltatások
Az a)-e) pont szerinti szolgáltatások/díjcsomagok Magenta 1 Business kedvezménycsomagba történő
bevonása esetén a Magenta 1 Business kedvezménycsomagban foglalt IT szolgáltatások:
1. Automatikusan aktiválásra kerülő szolgáltatás elem:
Ügyfelenként egy, a Szolgáltató által mindenkor értékesített vírusvédelem szolgáltatás.
Kedvezmény mértéke: 100 %-os havidíj-kedvezmény
Aktiválás: azÜzleti Net, Irodai Internet és a ConnectNet vezetékes internet csomagok tartalmazzák a
vírusvédelem szolgáltatás 100 %-os havidíj-kedvezménnyel történő igénybevételének lehetőségét. Meglévő
Ügyfél esetén, amennyiben az Ügyfél korábban nem kérte az aktiválást, a Magenta 1 Business
kedvezménycsomagba belépéskor a vírusvédelem szolgáltatás aktiválásra kerül.
Üzleti vezetékes internet + vezetékes telefon szolgáltatások díjmentesen tartalmaznak internetbiztonsági
szolgáltatást is, így ezen szolgáltatások Magenta 1 Business kedvezménycsomagba vonása esetén további
vírusvédelem szolgáltatás aktiválására nincs szükség.
Kivétel: A Magenta 1 Business kedvezménycsomagban helyettesítő Üzleti Mobilnet csomag XXXL Magenta 1
Business kedvezménnyel szolgáltatáshoz nem biztosítjuk a 100 %-os havidíj-kedvezményű vírusvédelem
szolgáltatás.
2. Opcionális szolgáltatás
2, a: Office 365 Vállalati Alapverzió csomag
Kedvezmény mértéke***: 100 %-os havidíj-kedvezmény a Magenta 1 Business-be vont SIM-ek számának
erejéig
Aktiválás: az Ügyfél kérése alapján
2, b: Office 365 Vállalati Prémium csomag
Kedvezmény mértéke***: csomagra irányadó díjakból 15 %-os havidíj-kedvezmény a Magenta 1 Business
kedvezménycsomagba vont SIM-ek számának erejéig
Aktiválás: az Ügyfél kérése alapján
***Az igényelt Office 365 Vállalati Alapverzió és Office 365 Vállalati Prémium szolgáltatások együttes
darabszáma nem haladhatja meg a Magenta 1 Business kedvezménycsomagba vont mobil SIM-ek összes
darabszámát.
Az Office 365 Vállalati Alapverzió és Vállalti Prémium csomag egymással kizáróak, azaz vagy csak a 100 %-os
havidíj-kedvezményű vagy csak a 15%-os havidíj-kedvezményű Office 365 szolgáltatás választható adott
mobil előfizetés esetében, de flottán belül az egyes előfizetések egymástól eltérhetnek.
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A fentiekben felsorolt kedvezmények csak és kizárólag azon szolgáltatásokra (azonosítókra, hívószámokra)
érvényesek, melyek jelen szerződésben a Magenta 1 Business kedvezménycsomagba bevont szolgáltatásként
szerepelnek.
A Magenta 1 Business kedvezménycsomagra történő szerződéskötést követően is bevonhatók szolgáltatások
a megfelelő díjcsomagokkal, amennyiben ezek megfelelnek a kedvezménycsomag igénybevételi
feltételeinek. Az ilyen szolgáltatások kedvezménycsomagba történő bevonását az Ügyfél a rendelkezésre álló
ügyfélkapcsolati elérhetőségeken kérheti.

A kedvezmények életbe lépése
A Magenta 1 Business kedvezményre vonatkozó szerződés megkötését követően a kedvezmények a bevont mobil és
informatikai szolgáltatások esetében, a kedvezménycsomag aktiválása után (várhatóan a szerződés megkötése utáni
10. munkanapon) lépnek életbe. A meglévő vezetékes szolgáltatások esetében a kedvezmények a szerződéskötés
utáni első egész naptári hónaptól járnak, míg a létesítést igénylő vezetékes szolgáltatások esetében a létesítést
követően lépnek életbe (akár eltérő időpontban is).
Vezetékes szolgáltatások esetén a létestés alatt álló szolgáltatások tekintetében a kedvezmények aktiválásakor
életbe lép egy 60 napos türelmi időszak. Amennyiben a 60 nap alatt a létesítés nem valósul meg, az Ügyfél a
kedvezményeket nem tudja igénybe venni. Ezen 60 nap alatt a mobil és az informatikai szolgáltatásokra érvényesül a
kedvezmény, de ez után már nem (az előfizetői szerződésben rögzített üzleti mobildíjcsomagra történik az átváltás).

A Magenta 1 Business kedvezménycsomag igénybe vételét kizáró kedvezmények
Az alábbi szolgáltatási kedvezmények és a Magenta 1 Business kedvezménycsomag párhuzamosan azonos
szolgáltatásokra vonatkozóan nem vehető igénybe.
1. Üzleti kedvezményrendszer igénybevétele
2. Minden korábbi akciós, illetve egyedi kedvezmény
3. T-Home kedvezményrendszer

IV. További kedvezmény
1. Connect Phone díjcsomaggal igénybe vett vezetékes telefon szolgáltatás Magenta 1 Business
kedvezménycsomagba bevonása esetén
0 Ft-os percdíjú beszélgetés kedvezmény: a vezetékes telefon előfizetések, továbbá a Magenta 1 Business
kedvezménycsomagba bevont mobil flotta valamennyi előfizetése között oda-vissza irányban 0 Ft-os
percdíjú a beszélgetés, külön havi díj nélkül.

V. Vezetékes szolgáltatások létesítése, a létesítés elmaradásának következményei
Amennyiben az ajánlat igénybevételéhez szükséges vezetékes szolgáltatások létesítése bármely okból meghiúsul,
(legkésőbb 60 napos türelmi idő után), a kedvezménybe bevont mobil előfizetések továbbra a bevonást
megelőző mobil díjcsomagban maradnak.
Az Ügyfél a jelen Magenta 1 Business kedvezmény igénybevételére vonatkozóan ezen feltétel elfogadásával
szerződik, annak elfogadásával, hogy ezen tény nem ad alapot a megkötött mobil keretszerződéstől való
elállásra, vagy a határozott tartamú előfizetői szerződés tartam lejáratát megelőző, és jogkövetkezmények
nélküli, kötbérmentes felmondására. Kivételt képez azon eset, amikor a mobil szerződést az Ügyfél kifejezetten a
Magenta 1 Business kedvezménycsomag igénybevétele miatt kötötte.
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Amennyiben a vezetékes szolgáltatásokkal kapcsolatos feltételek a szolgáltatások létesíthetetlensége okán nem
teljesülnek, az Ügyfélnek lehetősége van díjcsomag-váltásra a mobil telefon és –internet szolgáltatásra
vonatkozóan, az újonnan bevont SIM lemondása esetén a Szolgáltató eltekinthet a kötbér érvényesítésétől.
Ha a szolgáltató műszaki okból nem képes a szerződést teljesíteni (pl. vezetékes szolgáltatások létesítése
meghiúsul), akkor az ügyfél szankciómentesen elállhat az újonnan, Magenta 1 Business kedvezmény
igénybevétele okán kötött mobil szerződéstől, ugyanakkor a már korábban, nem a Magenta 1 Business
kedvezmény igénybevétele okán kötött szerződés lemondása szankcióköteles, amennyiben a szerződés
határozott tartama még nem telt le, a szerződés rendelkezései szerint.

VI. Átírás, áthelyezés, szünetelés, korlátozás, számcsere
A vezetékes szolgáltatások átírása, áthelyezése, számcsere az Üzleti Általános Szerződési Feltételekben és egyedi
előfizetői szerződésben foglalt szabályok szerint történik. Amennyiben az Ügyfél személyében történő
szerződésmódosítás okán a Magenta 1 Business kedvezménycsomag feltételei már nem teljesülnek, úgy a
kedvezménycsomag felbomlik, a bevont szolgáltatásokra vonatkozóan a kedvezmény felbomlására vonatkozó
pontban foglaltak irányadóak. Ez alól kivétel, ha az átírásra kerülő szolgáltatás mellett van további Magenta 1
Business kedvezménycsomagba vonható szolgáltatás.
A vezetékes és mobil szolgáltatások szüneteltetése, korlátozása esetén a kedvezményes konstrukció nem bomlik
fel, de a havidíj- és más kedvezmények nem érvényesülnek az érintett előfizetésre vonatkozóan. A mobil
szolgáltatásokkal kapcsolatban az Ügyfél személyének módosítása a mobil szolgáltatásra vonatkozó egyedi
előfizetői szerződésben és az Üzleti Általános Szerződési Feltételekben és annak 2. sz. mellékletében foglaltak
szerint történik.
Vezetékes szolgáltatások áthelyezése esetén a Magenta 1 Business kedvezmények csak akkor nem élnek tovább,
ha a létesítés során kiderül, hogy az új létesítési címen a szolgáltatás nem létesíthető.
A szüneteléssel nem érintett szolgáltatásokra a feltételek szerint érvényesül a Magenta 1 Business kedvezmény.
Magenta 1 Business kedvezménycsomagba vont szolgáltatás lemondása esetén a kedvezmény mindaddig
érvényes, amíg ugyanazon szolgáltatási elemet tekintve van további Magenta 1 Business kedvezménycsomagba
vonható szolgáltatása az ügyfélnek, és a Magenta 1 Business kedvezménycsomag feltételei a változást követően
is érvényesülnek.

VII.

Számlainformációk

A Magenta 1 Business kedvezménycsomag igénybevétele során a kedvezmények az alábbiaknak megfelelően
kerülnek számlázásra:
1. Egész havi számlázásúak az Üzleti mobil telefon és internet szolgáltatásokra, valamint az Informatikai (IT)
szolgáltatásokra vonatkozó kedvezmények.
2. Törthavi számlázásúak az Üzleti vezetékes internet és telefon, Üzleti internet + vezetékes telefon
szolgáltatást is tartalmazó integrált szolgáltatásokra valamint az Üzleti Nyilvános TV szolgáltatásokra vonatkozó
kedvezmények.
Hóközi igénybevétel vagy részes szolgáltatás felmondása, valamint a Magenta 1 Business kedvezménycsomag
ezzel összefüggő megszűnése esetén a Magenta 1 Business kedvezmények időarányosan illetik meg az ügyfelet.
Az Ügyfél a Magenta 1 Business kedvezménycsomagba vont szolgáltatásokról három számlát kap kézhez: üzleti
vezetékes szolgáltatások, üzleti mobil szolgáltatások, IT szolgáltatások.
Mindhárom számlán a szolgáltatások eredeti (kedvezmények nélküli) díja jelenik meg, a Magenta 1 Business
kedvezmények pedig külön tételként kerülnek feltüntetésre, kivéve a Next Business Comfort díjcsomagoknál,
ahol a számlán a díjcsomagok kedvezménnyel csökkentett havi díja jelenik meg.
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A Magenta 1 Business kedvezménnyel biztosított konstrukció igénybevétele esetén a vezetékes telefon,
vezetékes internet és Nyilvános TV kedvezményes havi díja a vezetékes számlán jelenik meg, a mobil
díjcsomag(ok) kedvezményes havi díja pedig a mobil számlán jelenik meg.
Az adott üzleti szolgáltatások M1B kedvezményeinek érvényesítési sorrendje a következő:
A. mobil szolgáltatások:
1. Üzleti e-Pack kedvezmény
2. Magenta 1 Business kedvezmény
B. vezetékes/TV szolgáltatások:
1. hűségkedvezmény
2. Magenta 1 Business kedvezmény

VIII. A kedvezmény felbomlása
Bármelyik, a kedvezmény igénybevételéhez szükséges szolgáltatásra, illetve díjcsomagra vonatkozó előfizetés
szüneteltetése, felfüggesztése, felmondása, illetve a mobil és vezetékes szolgáltatások esetében a díjcsomag a
Magenta 1 Business kedvezménybe nem vonható díjcsomagra történő módosítása a kedvezmény szünetelését,
vagy a kedvezménycsomag felbomlását vonja maga után. A kedvezmény felbomlása esetén az igénybevett
szolgáltatásokra a kedvezményes konstrukción kívüli, Üzleti Általános Szerződési Feltételekben, valamint egyedi
előfizetői szerződésben, szoftver felhasználási feltételekben, Magyar Telekom Informatikai szolgáltatásokra
vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak irányadók.
Amennyiben az igénybevett és kedvezménybe bevont vezetékes szolgáltatásokra vonatkozóan a hozzáférés-típus
olyan megváltoztatása történik az Ügyfél megrendelése alapján, amelynek eredményeképpen a kedvezmény
feltételei már nem teljesülnek, a kedvezmény felbomlik annak jogkövetkezményeivel.

IX. Határozott tartam lejárata, a szerződés felmondása
A bevont szolgáltatásokra vonatkozó szerződések határozott tartamának lejártát követően, amennyiben a
kedvezmény igénybevételéhez szükséges szolgáltatásokra és díjcsomagokra vonatkozó egyéb feltételek továbbra
is fennállnak, a
Magenta 1 Business kedvezménycsomag a lejáratot követően is érvényben marad annak bármely okból történő
felbomlásáig, vagy a jelen szerződés megszűnéséig. A Magenta 1 Business kedvezmények a bevont csomagok
díjából kerülnek érvényesítésre.
Amennyiben bármely részes szolgáltatás kerül felmondásra, vagy szűnik meg a bevont szolgáltatásra vonatkozó,
nem jelen dokumentumban szabályozott feltételek szerint, és ezzel a változással a jelen kedvezmény
igénybevételéhez szükséges feltételek már nem teljesülnek, úgy a jogkövetkezményekre A kedvezmény
felbomlása pontban (VIII. pont) foglaltak az irányadóak azzal, hogy az egyes megszűnő szerződésekre, annak
jogkövetkezményeire a felmondott vagy megszűnt szerződések rendelkezései értelemszerűen irányadók.

X. Egyéb rendelkezések
A Magenta 1 Business kedvezménycsomagra vonatkozó promóciós ajánlat visszavonásig érvényes. A promóciós
időszak lezárása után belépésre nincs lehetőség, de a promóciós időszak lejárta előtt a jelen megállapodás
hatálya alá bevont előfizetésekre a kedvezmény a jelen szerződés hatálya alatt továbbra is igénybe vehető.
Az ajánlatban foglalt szolgáltatások és a kedvezmény igénybevételéhez előírt díjcsomagokra jelen
dokumentumban nem szerepeltetett igénybevételi feltételeire, telepítési díjakra, egyéb díjakra (szüneteltetés,
átírás, áthelyezés, stb.) a Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeiben és Informatikai
szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiben, illetve a szolgáltatásra, illetve díjcsomagra
vonatkozó mellékleteiben, a kedvezménybe bevont szolgáltatásokra és díjcsomagokra vonatkozó egyedi
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előfizetői szerződésben, szoftver felhasználás feltételekben, valamint a Telekom Mobil előfizetésre irányadó
kisvállalkozói keretszerződésben meghatározottak az irányadóak.

XI. Ügyfélnyilatkozat
A fentiek tudomásul vételével és a jelen szerződés aláírásával kijelentem, hogy a Magyar Telekom Nyrt. Magenta
1 Business kedvezménycsomag promóciójában részt kívánok venni, a kedvezményre szerződni kívánok.
A szerződésbe bevont mobiltelefon hívószámokkal kapcsolatban tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató a
kedvezményt érintő változásokról jelen szerződésben megjelölt Szerződés teljesítésével összefüggő
kapcsolattartó mobil telefonszám hívószámon SMS üzenetben értesít, az értesítés ezen módját elfogadom.
Mobil internet-hozzáférés, mobil rádiótelefon, műholdas, valamint földfelszíni digitális műsorterjesztési
szolgáltatásra kötött előfizetői szerződés azonnali hatályú felmondásáról szóló tájékoztatásra vonatkozó
nyilatkozat:
Az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg megkaptam a szolgáltató tájékoztatását a következőkről: Mobil
internet-hozzáférés, mobil rádiótelefon, műholdas, valamint földfelszíni digitális műsorterjesztési szolgáltatásra
kötött előfizetői szerződés esetén az Ügyfél a szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 14 napon belül
az előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha az előfizetői szerződés további teljesítéséhez fűződő
érdeke azon okból szűnt meg, hogy az előfizetői szerződésben megjelölt igénybevételi helyen (cím, annak
hiányában helyrajzi szám) a szolgáltatás minősége nem felel meg az előfizetői szerződésben foglaltaknak, vagy a
szolgáltatás nem vehető igénybe. Felmondás esetén a Szolgáltató csak a szerződéskötéstől a felmondásig eltelt
időre járó arányos havidíjat, valamint forgalomarányos díjat tartalmazó szolgáltatás esetében az Ügyfél által
ténylegesen felhasznált forgalom díját, vagy a szolgáltatással igénybe vett eseti díjas egyéb szolgáltatások
ellenértékét követelheti.
Kelt: ……………………………………………., 20

(év) ,

..............................................................................................................
Kaszás Zoltán
Bódi Gábor
T-Systems Magyarország Zrt.
a Magyar Telekom Nyrt. képviseletében

(hónap),

(nap).

…………………………………………………………………
Előfizető cégszerű aláírása
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