Egyedi előfizetői szerződés akciós melléklete
Üzleti Net szolgáltatások
MT ügyfél-azonosító
Megrendelésszám
Előfizető cégszerű
elnevezése
Számlázási cím
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges további adatok
Amennyiben az Üzleti Net megrendeléssel egy időben nem fizet elő telefonvonalra, a meglévő telefonvonal kapcsolási száma
vagy vezérszáma (amelyre a telepítést kéri): ………………………………………………………………………………….
Amennyiben az Előfizető az Üzleti Net megrendeléssel egy időben kíván előfizetni Magyar Telekom telefonvonalra,
úgy ezt a részt nem kell kitöltenie. A szerződés létrejöttének feltétele, hogy a telefonvonal az Üzleti Net szolgáltatás
Előfizetőjének tulajdonában legyen, vagy meglévő telefonvonal esetén a vonal tulajdonosának írásban kell
nyilatkoznia arról, hogy hozzájárul a megrendeléshez. A hozzájárulás formanyomtatványát kérje
ügyfélszolgálatunkon.
Igényelt bejelentkezési azonosító:……………………………………………………………….
A belépési azonosító minimum 3, maximum 48 karakteres lehet, csak az angol ABC szerinti kisbetûket, számokat és
kötőjelet tartalmazhat.
Nyilatkozat már meglévő MAGYAR TELEKOM INTERNET előfizetésről
 Rendelkezem Magyar Telekom internet előfizetéssel, amelyet legkésőbb az Üzleti Net szolgáltatás kiépítésével
egyidejűleg Üzleti Net csomagra módosítok a jelenleg használt azonosítók megtartása mellett.
A módosítani kívánt Magyar Telekom internet előfizetéshez tartozó bejelentkezési azonosító: …………….…………………..
 Rendelkezem Magyar Telekom internet előfizetéssel, és ezt az Üzleti Net szolgáltatás kiépítését követően is fenn
kívánom tartani.
 Nem rendelkezem Magyar Telekom internet előfizetéssel.
Üzleti Adat 1GB mobilinternet*
Vírusvédelem**
Cloud CPE ALAP***
FIX IP vagy wlan router****
* Üzleti Net S, M, L, és XL szolgáltatás megléte esetén nettó 1600 Ft kedvezmény biztosított az Üzleti Adat 1GB és valamennyi, az ÜÁSZF 2. sz.
melléklet 12.2.3.5. pontjában szereplő mobilinternet csomagokra. Az Üzleti Net szolgálatás lemondás esetén a nettó 1600 Ft havidíjkedvezmény megszüntetésre kerül. Az Üzleti Adat 1GB csomag bármikor jogkövetkezmény nélkül lemondható.
** Üzleti Net szolgálatás megléte esetén a Vírusvédelem szolgáltatás havidíja 0,- Ft, az Üzleti Net szolgálatás lemondása esetén nem kerül
megszüntetésre. 320,- + áfa / hó díjért szolgáltatja tovább a szolgáltató, a szolgáltatás bármikor jogkövetkezmény nélkül lemondható
*** kizárólag DSL technológián vehető igénybe. A szolgáltatást biztosító HGW végberendezéshez további router nem kapcsolható.
**** a két szolgáltatás közül egy díjmentesen választható az Üzleti Net hozzáféréshez. A router két éves határozott idejű szerződéssel
igényelhető és az első szolgáltatás havidíj megfizetését követően a szerződő tulajdonába kerül. A router igénylésekor, a két éves határozott idő
alatt történő felmondás esetén a szolgáltató 20000 Ft kötbérre jogosult

My T-Systems főadminisztrátor (kötelezően kitöltendő)
Név:
Mobil telefonszám*:
E-mail cím:
Rövidített cégnév** Új
Meglévő :
*SMS értesítések céljából a mobil telefonszám megadása kötelező
** 5-20 karakter lehet, kisbetűt és számot tartalmazhat, és nem kezdődhet számmal.

Mobil folyószámlaszám:
(mobil számla első oldalán az ügyfélazonosítók között található)

Üzleti Adat kártya átvevő (kötelezően kitöltendő)
Név:
Személyigazolvány szám:
Email cím:
Mobil elérhetőség:
Kiszállítási cím
létesítési címmel megegyező
létesítési címtől eltérő kiszállítási cím: _________________________________________________
Üzleti Adat 1GB mobilinternet csomag
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Benne foglalt adatforgalom: 1 GB
A benne foglalt adatforgalomból EU roaming helyzetben felhasználható: 1GB
Havi díj (nettó, Ft): 1 600 Ft
Túlforgalmazási díj: 0 Ft
Túlforgalmazás esetén a le- és feltöltési sebesség: 0 kbit/s
A díj nem tartalmazza az internet-hozzáférési szolgáltatás havidíjára vonatkozó 5%-os métékű ÁFA összegét.

A kínált le- és feltöltési sebesség Üzleti Adat mobilinternet szolgáltatás esetében: letöltés 300 Mbit/s, feltöltés
50Mbit/s. A garantált le- és feltöltési sebesség 2G/3G/HSDPA/HSUPA és HSPA+/4G/LTE 1800 mobilhálózatokon 0
Mbit/s minden mobilinternet díjcsomag esetében.
Az Üzleti Adat mobilinternet díjcsomag esetében a díjcsomagban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a
sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a következő fordulónapig. Az Üzleti Adat díjcsomagban az előfizető által
tapasztalt sebességérték függ a megfelelő képességű, az adott technológiát támogató készülék meglététől, az adott
ponton elérhető hálózattól, továbbá a rádiós és forgalmi körülményektől.
Az Előfizető kérésére az Üzleti Adat mobilinternet díjcsomag aktiválására vagy mobilinternet díjcsomagra váltásra
naptári hónaponként egyszer van lehetősége díjmentesen az ÜÁSZF 2. sz. melléklet 12.2.3.5 pontjában szereplő
Üzleti Adat mobilinternet díjcsomagok között. Szolgáltató minden további mobilinternet díjcsomagváltás, vagy
újraaktiválás után a választott díjcsomag havi díjával azonos mértékű aktiválási díjat számít fel a Díjszabás szerint.
Az Üzleti Adat mobilinternet díjcsomagokban garantált le- és feltöltési sebességgel igénybe vehető adatforgalom a
hónap egyedileg meghatározott fordulónapjától a következő hónap azonos napjáig használható fel. A fordulónap a
Szolgáltató által objektív módon kijelölt nap. A fordulónapról Szolgáltató írásban vagy SMS-ben tájékoztatja
Előfizetőt. A Szolgáltató a fordulónap egyoldalú megváltoztatásának jogát fenntartja.
Az Üzleti Adat díjcsomagok közül egyszerre csak egy csomag lehet aktív, - a készülékek APN beállításától
függetlenül - ezen mobilinternet díjcsomagokkal egyaránt elérhetők a WAP tartalmak és az internet. Az APN alapú
számlázás megszűnik, a továbbiakban a számlázás alapját az igénybe vett mobilinternet díjcsomag határozza meg.
Webtárhely szolgáltatás
Aldomain-es webtárhely szolgáltatást igényelek*.
Igényelt aldomain**:……………………………
Domain név csomagot rendelek (Az Üzleti Net szolgáltatáscsomagok 1 darab domain név szolgáltatást
tartalmaznak!)***
Meglévő …………………………………. domain-emet használom****
*Az Üzleti Net szolgáltatásokhoz www.*******.t-online.hu típusú webtárhely szolgáltatás tartozik.
Webtárhelyét a https://honlap.t-online.hu regisztrációs honlapon állíthatja be.
Az aldomain 2 - 24 karaktert, az angol ABC kisbetűit, számokat, (de számmal nem kezdődhet), kötőjelet, aláhúzást
tartalmazhat.
A vezérlőpanelt a postmaster belépési azonosító segítségével érheti el, amit Internet hozzáférési azonosítójával és
jelszavával együtt postán juttatunk el Önhöz.
**Az igénybe vett aldomaint a Magyar Telekom Nyrt. felhasználhatja saját céljára, ebben az esetben másik
aldomaint igényelhet a szerződő fél.
***Jelen szolgáltatási szerződés mellé csatolni kell a kitöltött domain név Igénylőlap nyomtatványt.
****Jelen szolgáltatási szerződés mellé csatolni kell a domain névhez fűződő jogosultságot tartalmazó
dokumentumot, a karbantartást igazoló szerződést, az előfizető képviselője aláírási címpéldányának másolatát és
abban az esetben, ha a felhasználni kívánt domain másnak a tulajdonában van, akkor azt a teljes bizonyító erejű
dokumentumként funkcionáló meghatalmazást, mely a domain név jelen szerződésben rögzítettek szerinti
felhasználására feljogosítja az Előfizetőt. Más szolgáltatótól történő domain név áthozatala esetén domain név
csomag előfizetése szükséges.

Akció az Üzleti Net szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan
Az Üzleti Net szolgáltatások kiépítésére és a szolgáltatások biztosítására az „Egységes egyedi előfizetői
szerződés” elnevezésű dokumentumban (továbbiakban „Előfizetői szerződés”) és a Magyar Telekom Nyrt.
Üzleti Általános Szerződési Feltételek 3. sz. Vezetékes internetszolgáltatásra vonatkozó mellékletében
foglaltak az irányadóak.
Az akció leírása
Az akció 2018. szeptember 1-től visszavonásig érvényes. Az akciós időszakban kötött egy- vagy kétéves
határozott időtartamú, Üzleti Net hozzáférésre vonatkozó szerződéskötés esetén kedvezményes díjakat
biztosít, amennyiben aMagyar Telekom Nyrt. az igénylő által megjelölt kapcsolási számra vagy telepítési
címen az Üzleti Net szolgáltatást biztosítani tudja, és az előfizető a szerződéskötési feltételeknek megfelel.
Az Üzleti Net K szolgáltatásokat a Magyar Telekom csak a visszirányúsított műsorelosztó hálózattal lefedett
területein tudja biztosítani. A lefedettségről részletes információ a www.telekom.hu oldalon található.
Az Üzleti Net szolgáltatások díjai az akció hatálya alá eső megrendelések esetén:
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Telepítési díj
Telepítési díj 1 év és 2 év
határozott idejű szerződéssel
Nettó Ft
0 Ft

Csomag nevek
Üzleti Net S, M, L, XL

Határozatlan idejű
szerződéssel
Nettó Ft
14173

A nettó telepítési díj a 27% ÁFA-t nem tartalmazza.

Havidíjak

Üzleti Net
Sávszélesség
Mbit/s
Üzleti Net S

Havi előfizetési díj 2 év
határozott idejű szerződéssel
Nettó Ft
6900 Ft

Havi előfizetési díj 1 év határozott
idejű szerződéssel
Nettó Ft
7700 Ft

Üzleti Net M

8200 Ft

9000 Ft

9900 Ft

9100 Ft

9900 Ft

10800 Ft

13700 Ft

14500 Ft

15400 Ft

Üzleti Net L
Üzleti Net XL

Határozatlan idejű szerződéssel
Nettó Ft
8600 Ft

A havi nettó díjak az 5% ÁFA-t nem tartalmazzák

Sávszélesség értékek
DSL technológián:
Sávszélesség
(letöltési sebesség)
Max. 30 Mbit/s*

Csomag neve

Kínált sávszélesség/
Kínált sávszélesség/
garantált letöltési sebesség garantált feltöltési sebesség
Üzleti Net S_D*
30 Mbit/s /
5 Mbit/s /
1 Mbit/s
0,25 Mbit/s
* Az előfizetői hozzáféréseken rendes körülmények között általában elérhető, illetve aktuálisan elérhető sebességértékeket a
hozzáférés típusa, az adott vonal műszaki paraméterei és az adathálózat pillanatnyi forgalmi viszonyai, valamint a központtól való
távolság határozzák meg. Amennyiben ezek alapján az adott előfizetői hozzáférési ponton a díjcsomag kínált sebesség értékeinél
magasabb sebesség értékek érhetők el, úgy Szolgáltató a ténylegesen nyújtott sebességet nem korlátozza a kínált sebességnek
megfelelő értékben, hanem annál magasabb sebességű szolgáltatást is elérhetővé tehet. VDSL technológián, VDSL üzemmódban
működő központi egység használatával a letöltési sebesség kínált sebessége, elméleti maximuma 100Mbit/s is lehet. ADSL hozzáférés
esetében, valamint Perkáta kábelhálózattal ellátott területein a kínált letöltési sávszélesség maximum 20 Mbit/s; kínált feltöltési
sávszélesség maximum 1 Mbit/s.
Kábelnet technológián*:

Sávszélesség
(letöltési sebesség)
Max. 150 Mbit/s

Csomag neve
Üzleti Net S_K

Max. 300 Mbit/s

Üzleti Net M_K

Max. 500 Mbit/s

Üzleti Net L_K

Kínált sávszélesség/
garantált letöltési sebesség
150 Mbit/s /
24 Mbit/s
300 Mbit/s /
50 Mbit/s

Kínált sávszélesség/
garantált feltöltési sebesség
5 Mbit/s /
1 Mbit/s
20 Mbit/s /
4 Mbit/s

500 Mbit/s /
22 Mbit/s /
100 Mbit/s
4 Mbit/s
*Perkáta kábelhálózattal ellátott területein a kínált letöltési sávszélesség maximum 20 Mbit/s; kínált feltöltési sávszélesség maximum
1 Mbit/s.
GPON technológián:
Sávszélesség
(letöltési sebesség)
Max. 150 Mbit/s

Csomag neve
Üzleti Net S_F

Max. 300 Mbit/s

Üzleti Net M_F

Kínált sávszélesség/
garantált letöltési sebesség
150 Mbit/s /
60 Mbit/s
300 Mbit/s /
100 Mbit/s

Kínált sávszélesség/
garantált feltöltési sebesség
50 Mbit/s /
25 Mbit/s
75 Mbit/s /
30 Mbit/s
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Max. 1000
Mbit/s

Üzleti Net L_F

1000 Mbit/s /
300 Mbit/s

1000 Mbit/s /
50 Mbit/s

Max. 2000
Mbit/s

Üzleti Net XL_F

2000 Mbit/s /
300 Mbit/s

1000 Mbit/s /
50 Mbit/s

A fenti díjak megrendeléskor érvényesek, amennyiben a Magyar Telekom az igénylő által megjelölt
kapcsolási számra vagy telepítési címen az Üzleti Net szolgáltatást a megrendelés pillanatában nyújtani
tudja. Minden egyéb esetben a Szolgáltató ÜÁSZF és vonatkozó mellékleteiben foglaltak az irányadók jelen
előfizetői szerződésre.
Határozott tartamú szerződés idő előtti megszüntetésével összefüggő kötbérfeltételek
A csomag havidíjából a határozott idejű szerződésre tekintettel biztosított kedvezmény esetén a kötbér
mértéke megegyezik az Előfizető által az Előfizetői szerződés megkötésétől, későbbi létesítés esetén a
Szolgáltatás létesítésétől, vagy a számlázás elindításától a Szerződés megszűnéséig igénybevett havi
díjkedvezménnyel.
Ha az Előfizető a hozzáférésre, illetve más szolgáltatásra/csomagra vonatkozóan is határozott időtartamú
szerződéssel rendelkezik, a jelen pont szerinti fizetési kötelezettség az Előfizetőt nem mentesíti a
hozzáférésre/más szolgáltatásra/csomagra kötött szerződésében az idő előtti felmondás esetére kikötött,
az igénybe vett kedvezmények mértékével megegyező kötbér Szolgáltató általi érvényesítésétől.
A telepítési díjból vagy belépési díjból a határozott idejű szerződéskötésre tekintettel biztosított
kedvezmény esetén a kötbér mértéke a kapott kedvezmény összegének megfelelő.
A szerződés tartamára vonatkozó, valamint a határozott tartamú előfizetői szerződés lejárat előtti
megszűnéséhez fűződő jogkövetkezményekkel kapcsolatos rendelkezések az Egységes egyedi előfizetői
szerződésben, és a szolgáltató vonatkozó Üzleti Általános Szerződéseiben kerültek rendezésre. Jelen
dokumentumban nem szabályozott kérdésekben ezen pontban hivatkozott szerződéses dokumentumok
irányadók. A kötbérfizetés szempontjából az Előfizető általi szerződésszegésnek minősül az az eset is, ha az
Előfizető a határozott időtartam lejárta előtt más díjcsomagra módosítja az előfizetői szerződését. Egyes
díjcsomagok esetében a Szolgáltató eltekinthet a kötbér érvényesítésétől. Az Előfizető az ajánlat
megrendelésével kijelenti, hogy a Magyar Telekom Nyrt. akciójában részt kíván venni. Minden egyéb
kérdésben a Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételek 3. sz. vezetékes
internetszolgáltatásra vonatkozó mellékletben foglaltak az irányadók.
A szerződő Felek a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseitől eltérően egyező
akarattal az alábbiakban állapodnak meg:
1. A szerződő Felek az előfizetői szerződés vonatkozásában nem alkalmazzák a 2013. évi. V. törvény 6:63. §
( 5 ) bekezdésében írtakat.
2. A szerződő Felek megállapítják, hogy a szerződéskötést megelőzően és a szerződés megkötése során az
irányadó jogszabályok szerinti együttműködési és tájékoztatási kötelezettségüknek teljes mértékben
eleget tettek.
3. A jelen szerződés, annak mellékletei, valamint a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek a szerződés
tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozóan valamennyi feltételt teljességében tartalmazzák, a
szerződéskötés során tett, jelen szerződésbe (annak mellékleteibe, ÜÁSZF-be) nem foglalt nyilatkozatok,
ajánlatok, kötelezettségvállalások, nem képezik a szerződés részét.
4. A kártérítési felelősség vonatkozásában, ideérve a kötbér fizetési kötelezettséget is, felek rögzítik, hogy
bármely fél mentesül a felelősség alól, ha úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
5. A jelen előfizetői szerződésből eredő igények esetében a másik félhez címzett, teljesítésre felhívást
tartalmazó fizetési felszólítás az elévülést megszakítja.

Opcionálisan választható szolgáltatások Szerződéses feltételei, adatlapok
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Csak azon mellékletek képezik a jelen előfizetői szerződés részét, amelyek azon szolgáltatásra, csomagra,
eszközre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák, amelyekre az Előfizető a Jelen szerződés Igényelt
kedvezmény bekezdésben jelöltek szerint szerződik.
1. számú melléklet: Domain név regisztrációs szolgáltatás igénylőlap és módosító adatlap Üzleti Net
csomag mellett
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