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SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS NEXT DÍJCSOMAGOKHOZ
Előfizetés hívószáma:
Előfizető neve:
Előfizető szerződés száma:
Díjcsomag neve:
Kötbér összege (Ft):
Határozott idejű szerződés (hűségidő)
tartama (hónap):

Dátum:

lásd az „e” pontban foglaltak szerint

A Szolgáltató mobil rádiótelefon és internet szolgáltatásának Előfizetője, tudomásul veszi és elfogadja, hogy:
a) jelen szerződés-kiegészítés aláírásától (hatályba lépés napja) kezdődően a fent megjelölt hűségidő tartama alatt
(határozott idejű szerződés) a Szolgáltató a jelen dokumentumban és a mobil rádiótelefon hálózaton nyújtott
szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatban részletesen meghatározott kötelezettségekkel járó kedvezményt nyújt
az Előfizetőnek;
b) A Szolgáltató szerződés-kiegészítés aláírásától számított 12 vagy 24 hónapon keresztül a Next díjcsomagok
(határozatlan időre kötött szerződés) havidíjából az alábbi kedvezményeket biztosítja:
A Next L, Next XL, Next L Társkártya, Next XL Társkártya valamint Next XL Aranytárskártya díjcsomagokkal
 2 év határozott idejű szerződéssel a havidíjkedvezmény: 10.000Ft / hó
 1 év határozott idejű szerződéssel a havidíjkedvezmény: 7.000Ft / hó
 határozatlan idejű szerződéssel: 0Ft / hó
A Next S és Next M díjcsomagokkal valamint ezek „Aranytárskártya” és „Készülék nélkül” konstrukcióival
 2 év határozott idejű szerződéssel a havidíjkedvezmény: 3.000Ft / hó
 1 év határozott idejű szerződéssel a havidíjkedvezmény: 1.000Ft / hó
 határozatlan idejű szerződéssel: 0Ft / hó
*A határozott és a határozatlan idejű szerződéssel igénybe vehető Next díjcsomagok havidíját a mindenkori Általános
Díjszabás tartalmazza.
c) A kedvezmény igénybevételének feltételei:
1) a jelen megállapodásban rögzített hívószámú Előfizetői Kártyára vonatkozóan a jelen megállapodás hatályba lépésétől
számított fent megjelölt hűségidő tartamán belül az Előfizetői szerződést az Előfizető nem mondja fel, vagy 6 hónapon
túlmenően nem szünetelteti, illetve az nem kerül a Szolgáltató részéről felfüggesztésre, szünetelésre illetve felmondásra az
Előfizető érdekkörében bekövetkezett okból. Előfizető érdekkörében bekövetkezett oknak számít a Szolgáltató részéről
számlatartozás (vagy egyéb, szolgáltató általi rendkívüli felmondásra, ill. felfüggesztésre okot adó körülmény) miatt történő
szolgáltatás felfüggesztés, szüneteltetés is. A hűségidő tartama alatt az Előfizető kérésére a Szolgáltatás legfeljebb 6 hónapig
szünetelhet, ez esetben a hűségidő, így az Előfizetői Szerződés határozott időtartama a szüneteltetés időtartamával
meghosszabbodik.
2) a jelen Szerződés-kiegészítés hatályba lépésétől számított fent megjelölt hűségidőn belül az Előfizető
1. a Next XL és Next XL Aranytárskártya díjcsomagot 19.990 Ft havidíjú
2. a Next L, Next L Társkártya és Next XL Társkártya díjcsomagokat 15.000 Ft havidíjú,
3. Next M, Next M Aranytárskártya és„Next M készülék nélkül” díjcsomagot 12.600Ft havidíjú
4. Next S, Next S Aranytárskártya és„Next S készülék nélkül” díjcsomagot 6.300Ft havidíjú
díjcsomagnál alacsonyabb havidíjú díjcsomagba nem váltja át;
3) továbbá a hűségidőn belül nem térhet át az Előfizető a választott konstrukcióról (2 éves vagy 1 éves határozott idejű
szerződés) eltérő (1 éves vagy határozatlan idejű) konstrukcióba;
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d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)
k)

4) amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződés időtartama alatt 1) egy évesről két éves határozott idejű
szerződésre vált Next vagy Next Társkártya díjcsomaggal, akkor a határozott idejű szerződés kezdőidőpontja (azaz a
hűségidő) a díjcsomag-váltás időpontjától újraindul, és az adott díjcsomag-konstrukcióra vonatkozó kötelezettségek
vonatkoznak az Előfizetőre;
Amennyiben jelen havidíj-kedvezményt igénybevevő ügyfél nem rendelkezik érvényes készülék-kedvezményhez
kapcsolódó hűségidővel, és új készüléket kíván vásárolni, akkor azt a Kapcsolat Program szerinti kiemeltségi szintjére
vonatkozó (kiemeltségi szint nélküli, arany vagy platina) készülékár-listában szereplő készülékáron és feltételekkel
teheti meg.
amennyiben az Előfizető a fenti kötelezettségeket megszegi, az e) pontban meghatározott mértékű kötbért köteles
fizetni a Szolgáltatónak, mely 8 napon belül esedékessé válik. Ha a kedvezmény igénybevétele új Előfizetői Szerződés
kötésével és/vagy készülékvásárlással egyidőben történik, a belépési díj- , illetve a készülék-kedvezményhez tartozó
kötbér összegéről az ahhoz kapcsolódó szerződés/szerződés-kiegészítés rendelkezik.
A hűségidő alatt a Szolgáltató által nyújtott kedvezményre vonatkozó kötbér összege
Next L, Next L Társkártya, Next XL, Next XL Társkártya, Next XL Aranytárskártya esetében egységesen havonta
7.000Ft, vagyis összesen:
 1 év határozott idejű szerződés esetén: 84.000Ft
 2 év határozott idejű szerződés esetén: 168.000Ft,
Next S, Next S Aranytárskártya, Next S készülék nélkül, Next M, Next M Aranytárskártya és Next M készülék
nélkül díjcsomag esetében:
 1 év határozott idejű szerződés esetén havonta 1.000 Ft, vagyis összesen: 12.000Ft
 2 év határozott idejű szerződés esetén havonta 3.000 Ft, vagyis összesen: 72.000Ft
amely a nyilatkozatban foglaltak megszegése esetén a kedvezményes hónapok alapján időarányosan kerül
kötbérként kiszámlázásra;
a jelen szerződés-kiegészítés aláírásával az Előfizető a kedvezmény elvesztése és így a kötbérfizetési kötelezettsége
beállta esetére tartozáselismerő nyilatkozatot tesz, ami az esetleges behajtási eljárás során felhasználható; az Előfizető
elfogadja, hogy a Szolgáltató az Üzletszabályzatban foglaltak szerint jogosult a követelést – ide értve a járulékos
követeléseket is – harmadik személynek átadni, amely ezen megállapodás feltételeit nem befolyásolja;
amennyiben a jelen megállapodásban rögzített hívószámú Előfizetői Kártyára vonatkozó Előfizetői Szerződésben az
Előfizető és a Számlafizető egymástól elkülönül, úgy a jelen megállapodásból eredő bármely kötelezettségért az
Előfizető és a Számlafizető egyetemlegesen felel;
a jelen megállapodásban rögzített hívószámú Előfizetői Kártya jogtalan eltulajdonítása vagy elvesztése esetén a
felismeréstől számított 14 nap áll az Előfizető rendelkezésére az Előfizetői Kártya pótlására a kedvezmény elvesztése és
a kötbérfizetési kötelezettség beállta nélkül. 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 Kártya pótlása - a mindenkori mobil
rádiótelefon hálózaton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó Díjszabás alapján - térítés ellenében történik. Amennyiben
az Előfizető a tőle eltulajdonított, vagy elvesztett Előfizetői (SIM) kártya pótlását kiszállítással kéri, a kiszállítás hatályos
Díjszabásban meghatározott díját is köteles megfizetni Szolgáltató részére. A jogtalanul eltulajdonított mobiltelefon
készülék letiltásához a bűnüldöző szervekhez tett feljelentés másolati példányát kell a Szolgáltatónak bemutatni;
a hűség időtartamának lejártával az Előfizető ezzel ellentétes nyilatkozata hiányában az előfizetői szerződés
határozatlan idejűvé alakul át az Üzletszabályzat 9.1. pontjában foglaltak szerint, kivéve, ha „egyéb kedvezmény(ek)re”
tekintettel a Felek között továbbra is határozott ideig tartó szerződés áll fenn; ennek feltételeit az „egyéb kedvezményes
ajánlatra vonatkozó” szerződés tartalmazza;
ha Szolgáltató szerződésmódosításra irányuló ajánlatára az Előfizető – ha az ajánlatban más nincs megadva - 15 napos
határidőn belül nem nyilatkozik, de a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, az a jogszabályban és az
Üzletszabályzatban meghatározott esetekben az ajánlat ráutaló magatartással történő elfogadásnak minősül;
ha a Szolgáltató az előfizető szerződést az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben egyoldalúan módosítja és
amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető, az értesítéstől
számított 15 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
Üzletszabályzat-módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és emiatt, vagy azért, mert a Szolgáltató a hibabejelentést
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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;
l) a Szolgáltató alapvetően akkor jogosult a jelen 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 műsorterjesztés szolgáltatás
esetén az Előfizető figyelmeztetés ellenére jogosulatlanul vételezi a műsorjelet, jogellenesen továbbítja, vagy
jogosulatlanul dekódolja, vagy a díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget. A felmondás
feltételeit és jogkövetkezményeit alapvetően az Üzletszabályzat 12. pontja tartalmazza;
m) a hűségidő lejártát követően az egyes díjcsomagok a mindenkor hatályos Díjszabás szerinti díjakon és feltételek szerint
vehetőek igénybe. 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;
Jelen Szerződés-kiegészítés (hűségnyilatkozat) az Előfizetői Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Az Előfizető kijelenti, hogy a jelen szerződés-kiegészítésben foglaltakat megértette és maradéktalanul elfogadja.
Kijelentem, hogy a jelen szerződési nyilatkozatom megtétele előtt a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti vonatkozó
tájékoztatást a Szolgáltatótól megkaptam. A jelen szerződés-kiegészítést mindezek ismeretében és elfogadásával, az előzetes
tájékoztatással egyező tartalmúként írom alá.
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Előfizető aláírása

.......................................................
Számlafizető aláírása
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Ügyintéző aláírása
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