Szerződés kiegészítés kedvezményes készülék vásárláshoz SOHO és Kisvállalati készülék
vásárlási akcióban
SZOLGÁLTATÓ adatai
Szolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Postacím: 1519 Budapest Pf. 512
Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg. 01-10-041928 szám alatt. (továbbiakban Szolgáltató)
Tel: (36-1) 265-9200, Fax: (36-1) 204-4128
Bankszámla szám: 13100007-02506810-03663484
Ügyfélszolgálat, hibabejelentés:
- 24 órás telefonos ügyfélszolgálat a (36-1) 265-9210 és a saját mobil hálózatból díjmentesen hívható 1435
- személyes ügyfélszolgálatok, melyek elérhetőségeit a Szolgáltató jelen Előfizetői Szerződés megkötésekor hatályos Üzleti
Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Üzleti ÁSZF) törzsrészének 1.2 pontja tartalmazza
- Internet, on-line ügyfélszolgálat: www.telekom.hu E-mail: uzleti_ugyfelszolgalat@telekom.hu
a továbbiakban Szolgáltató

Előfizetés hívószáma:
Előfizető neve:
Készülék típus:
Kötbér összege (Ft):
A termék vételára (bruttó Ft):
Vásárláskor befizetett (bruttó Ft):
Fennmaradó hátralék (bruttó Ft):
Vásárlási számla száma:
Szerződés határozott időtartama (hónap):
Törlesztési időszak (hó):
Dátum:
Mint a Szolgáltató közcélú mobil rádiótelefon és mobil internet szolgáltatásának
Előfizetője/Számlafizetője, tudomásul veszi és elfogadja, hogy:
a)
Szolgáltató a mobil rádiótelefon hálózaton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó Üzleti ÁSZFben és a jelen szerződés-kiegészítésben részletesen meghatározott kötelezettségekkel járó
kedvezmény(eke)t nyújt az Előfizetőnek;
b)
amennyiben a jelen megállapodásban rögzített hívószámú Előfizetői Kártyára vonatkozó
Előfizetői Szerződésben az Előfizető és a Számlafizető egymástól elkülönül, úgy az értelmezésnél
Előfizető alatt a Számlafizető is értelemszerűen értendő, és a jelen szerződés-kiegészítésből eredő
bármely kötelezettségért az Előfizető és a Számlafizető egyetemlegesen felel;
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c)
a jelen szerződés-kiegészítés csak a Szolgáltató és Előfizető között fent rögzített hívószámra
vonatkozó Előfizetői Szerződéssel és a fent megjelölt számú vásárlási számlával együtt érvényes;
d)
a fent megjelölt készülékre vonatkozó kedvezmények igénybevételének feltételei: a jelen
szerződés-kiegészítésben rögzített hívószámú Előfizetői Kártyára vonatkozóan a jelen szerződéskiegészítés hatályba lépésétől számított fent megjelölt határozott szerződéses időtartamon
(hűségidő) belül az Előfizetői Szerződést az Előfizető nem mondja fel, illetve az nem kerül a
Szolgáltató részéről felfüggesztésre, szünetelésre illetve felmondásra az Előfizető érdekkörében
bekövetkezett okból. Elő-, illetve Számlafizető érdekkörében bekövetkezett oknak számít a
Szolgáltató részéről számlatartozás (vagy egyéb, szolgáltató általi rendkívüli felmondásra, illetve
felfüggesztésre okot adó körülmény) miatt történő szolgáltatás felfüggesztés is (a határozott
időtartamú szerződés tartama alatt az Előfizető kérésére a Szolgáltatás legfeljebb 6 hónapig
szünetelhet, ez esetben a határozott időtartamú szerződés, így az Előfizetői Szerződés határozott
időtartama a szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik).
e)
a fent megjelölt készülék megvásárlásának tényét a Szolgáltató a fent megjelölt számú
vásárlási számlával igazolja, amelynek egyik példányát az Előfizető részére átadja. Részletfizetés
esetén Szolgáltató a hátralékos összegre nem számít fel kamatot, sem egyéb járulékos (kezelési)
költséget. A Szolgáltató az esedékes készülék részlet számlákat a havi számlával egy időben küldi meg
a Számlafizető részére. A Számlafizető kötelezettséget vállal arra, hogy a havi részleteket a
részletfizetési értesítésben megjelölt fizetési határidőkig a fent meghatározott törlesztési időszakban
megfizeti;
f)
amennyiben az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetésére, vagy az Előfizetői Szerződés
megszüntetésére vonatkozó fenti rendelkezéseket megszegi, úgy a fent megjelölt összegű kötbért
köteles megfizetni Szolgáltatónak, mely 8 napon belül esedékessé válik.
g)
jelen szerződés-kiegészítés aláírása az Előfizető részéről a kedvezmény elvesztése és így a
kötbérfizetési kötelezettsége beállta esetére tartozáselismerő nyilatkozatnak minősül, ami az
esetleges behajtási eljárás során felhasználható. Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a
követelést - ide értve hátralékos vételárat, kötbért és a járulékos követeléseket is - harmadik
személynek átadni, amely ezen szerződés-kiegészítés feltételeit nem befolyásolja;
h)
részletfizetési konstrukcióban történő vásárlás esetén, amennyiben az Előfizető
részletfizetési kötelezettségét a fent meghatározott törlesztési időszakban a havi számlával érkező
részletfizetési értesítésben megjelölt fizetési határidőkig nem teljesíti, úgy a Szolgáltató jogosult a
teljes hátralékos összeget (a még ki nem fizetett részletek) késedelmi kamattal együtt, valamint a
havidíjra vonatkozó és készülék kötbér összegét egy összegben kiterhelni, mely 8 napon belül
esedékessé válik;
i)
az Előfizető ezen szerződés-kiegészítésből fakadó jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató
jóváhagyása nélkül harmadik személyre nem ruházhatja át; részletfizetési konstrukcióban történő
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vásárlás esetén Elő- és/vagy Számlafizető módosításra a részletfizetési időszak
teljes időtartama alatt nincs lehetőség;
j)
a kedvezményesen vásárolt készülék hálózati korlátozás feloldásáról az Üzleti ÁSZF mobil
rádiótelefon hálózaton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó 2. számú mellékletének 12.5.2. pontja
rendelkezik

k)
jelen szerződés-kiegészítésben rögzített hívószámú Előfizetői Kártya jogtalan eltulajdonítása
vagy elvesztése esetén a Szolgáltatónál kért letiltásától számított 14 nap áll az Előfizető
rendelkezésére az Előfizetői (SIM) Kártya pótlásának kezdeményezésére a Szolgáltatónál. A SIM
átvételét követően Előfizető kötelezettsége annak haladéktalan aktiváltatása a Szolgáltatóval. Fentiek
Előfizető érdekkörében felmerülő okból történő elmulasztásának következménye a kedvezmény
elvesztése és a kötbérfizetési kötelezettség beállta. Az Előfizetői (SIM) Kártya pótlása térítés
ellenében történik. Amennyiben az Előfizető a tőle eltulajdonított, vagy elvesztett Előfizetői (SIM)
kártya pótlását kiszállítással kéri, a kiszállítás hatályos Üzleti Díjszabásban meghatározott díját is
köteles megfizetni Szolgáltató részére;
l)
a jogtalanul eltulajdonított mobiltelefon készülék letiltásához a bűnüldöző szervekhez tett
feljelentés másolati példányát kell a Szolgáltatónak bemutatni;
m)
ha a Szolgáltató az Előfizetői szerződést az Üzleti ÁSZF-ben meghatározott esetekben
egyoldalúan módosítja és amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket
tartalmaz, az Előfizető, az értesítéstől számított 45 napon belül további jogkövetkezmények nélkül
jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az Előfizető a
határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a
határozott időtartalomból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a
kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket
tartalmazó Üzleti ÁSZF-módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és emiatt, vagy azért, mert a
Szolgáltató a hibabejelentést követően a hibát 30 napig nem tudja elhárítani, az előfizető felmondja a
határozott időtartamú előfizetői szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem követelheti a szerződés
felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét.
n)
A Szolgáltató alapvetően akkor jogosult a határozott idejű szerződés rendkívüli
felmondására, ha az Előfizető felszólítás ellenére akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató
hálózatának rendeltetésszerű működését, vagy a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra
használja, vagy a Szolgáltatót lényeges körülmény vonatkozásában megtévesztette. Továbbá, ha
felszólítás ellenére nem teszi lehetővé a hibaelhárítást, ellenőrzést vagy a díjfizetési
kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget. A Szolgáltatói és az előfizetői felmondás
feltételeit és jogkövetkezményeit alapvetően az Üzleti ÁSZF törzsszövegének 12.1.4., 12.3., a 12.4. és
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a 12.5. pontjai, valamint a mobil rádiótelefon hálózaton nyújtott szolgáltatásokra
vonatkozó 2. számú mellékletének 10.2 pontja tartalmazzák.
o)
jelen szerződés-kiegészítés aláírásával Előfizető megerősíti, hogy a Szolgáltató a szerződés
megkötését megelőzően felajánlotta a 12 hónapig tartó, valamint a határozatlan időtartalmú
előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét, és bemutatta azok részletes feltételeit;

p)
a vállalt hűség időtartamának lejártával az Előfizető ezzel ellentétes nyilatkozata hiányában
az előfizetői szerződés változatlan feltételekkel határozatlan idejűvé alakul át az Üzleti ÁSZF
törzsszövegének 9.1. pontjában foglaltak szerint.
Az Előfizető/Számlafizető kijelenti, hogy a jelen szerződés-kiegészítésben foglaltakat megértette és
maradéktalanul elfogadja.

Előfizető

Számlafizető

Szolgáltató
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