SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS
EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/MÓDOSÍTÁS MELLÉKLETE
Üzleti Nyilvános IPTV / SAT TV csomag havidíjkedvezmény akciós ajánlat
2018. április 3-tól 2018. július 31-ig

Előfizető-azonosító MT ügyfélazonosító:
Előfizető neve:
Az akciós feltételek a 2018. április 3-tól 2018. július 31-ig tartó akcióban, az Üzleti Nyilvános IPTV / SAT
TV csomagra vállalt
2 éves
határozott tartamú szerződéssel történő megrendelése esetén érvényesek.
Díjcsomag neve

Nettó havidíj 2 éves határozott
tartamú szerződéssel az első 2
hónapban
IPTV Nyilvános ALAP csomag
0 Ft
IPTV Nyilvános ALAP HD csomag
0 Ft
IPTV Nyilvános EXTRA csomag
0 Ft
IPTV Nyilvános EXTRA HD csomag
0 Ft
Havidíj
SAT TV Nyilvános ALAP HD
0 Ft
csomag
SAT TV Nyilvános EXTRA HD
0 Ft
csomag
Telepítési díj 2 éves határozott tartamú szerződéssel: nettó 0 Ft

Nettó havidíj 2 éves
határozott tartamú
szerződéssel a 3. hónaptól
3 990 Ft
3 990 Ft
6 990 Ft
6 990 Ft
3 990 Ft
6 990 Ft

Az akció igénybevételi feltételei
Az akció 2018. április 3-tól 2018. július 31-ig érvényes olyan új vagy meglévő előfizetők részére, akik az
igénylés szerinti telepítési címen nem rendelkeznek Nyilvános TV szolgáltatással.
A Szolgáltató az akciós Nyilvános TV csomagokra két éves határozott tartammal történő szerződéskötés
esetén a határozott tartam első két hónapjában 100%-os havidíjkedvezményt biztosít. A havi díjra
vonatkozó kedvezmény a szerződéskötést követő műszaki létesítéstől a szerződés első két hónapjában
érvényes. Ezután, a 3. hónaptól a 100%os havidíjkedvezmény megszűnik.
A határozott tartam leteltét követően a szerződés tartama határozatlan, a díjcsomagok havi díja a 2 év
határozott időtartam letelte után nem változik, vagyis megegyezik a 3. hónaptól fizetendő havi díjjal.
A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan
időtartamú előfizetői szerződés lép, kivéve, ha az előfizető egyoldalúan – vagy az előfizető és a szolgáltató
közös akarattal – a határozott idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a határozott idő
leteltével a szerződést megszünteti. A felek a határozott idejű szerződés időtartamának
meghosszabbításáról a szerződés megkötésekor és az előfizető kifejezett nyilatkozata esetén a határozott
idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek. A határozott idejű szerződés felmondásának
részletes szabályait a szolgáltató az általános szerződési feltételekben határozza meg. A határozott
időtartamú előfizetői szerződés helyébe lépő új, határozatlan idejű szerződésben meghatározott, az
előfizetői szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek az előfizetőre nézve nem hátrányosabbak a
korábbi határozott idejű szerződésben szereplő szerződési feltételeknél.
A szerződés határozott tartamára és egyéb díjazására, illetve a szerződés idő előtti megszüntetésére, a
kapcsolódó kötbérre, a határozott tartam leteltét követően létrejövő új szerződésre, és díjazásra
vonatkozó szerződéses feltételek az Egységes egyedi előfizetői szerződésben, annak további
mellékleteiben, illetve a vonatkozó Üzleti Általános szerződési feltételekben találhatók.
Az előfizető a fenti feltételeket tudomásul veszi, s jelen szerződés létrejöttével kijelenti, hogy a Magyar
Telekom Nyrt. Üzleti vezetékes díjcsomag akciójában részt kíván venni. Minden egyéb, jelen mellékletben
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nem szabályozott kérdésben az Egységes Előfizetői Szerződésben, annak mellékleteiben és a vonatkozó
Üzleti Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadók.
T-Systems Magyarország Zrt.
a Magyar Telekom Nyrt. képviseletében
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