Analóg vonali akció
Minden adott a kényelmes otthoni telefonáláshoz!
Rendeljen most 1 év határozott tartamú szerződéssel hagyományos (analóg) telefonvonalat otthonába a Magyar Telekom
szolgáltatási területén, valamint a társszolgáltatók területén a Magyar Telekom hálózattal rendelkező lakóparkjaiban, és a
telepítési díjat elengedjük!
Az akció feltétele a telefonvonalra vállalt 1 éves határozott tartamú szerződés.
Szolgáltatás
Analóg telefonvonal

Bruttó egyszeri díj (1 év határozott tartamú szerződés esetén)
0 Ft

Analóg vonali akciónk 2011. június 1-tól visszavonásig, hagyományos telefonvonal és Alap, Favorit Extra vagy Hoppá telefon
díjcsomagok együttes megrendelése esetén, lakossági ügyfelek részére, a Magyar Telekom egyetemes szolgáltatási területén
belül érvényes.
Műszaki tudnivalók:




A hívószámkijelzés szolgáltatást műszaki okok miatt bizonyos településeken, valamint bizonyos települések egyes részein nem
áll módunkban biztosítani. Pontos információról kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálataink valamelyikén.
A vezeték nélküli készülékek működési sajátosságukból adódóan áramkimaradás esetén nem használhatóak.

Nem akciós létesítési díjak
Szolgáltatás
Analóg telefonvonal

Bruttó egyszeri díj
17000 Ft

A tájékoztatás nem teljes körű, további információért és a szerződéses feltételekkel kapcsolatban kérjük, hívja a Magyar Telekom
hálózatából díjmentesen 1412-es ügyfélszolgálati számunkat, vagy térjen be a legközelebbi T-Pont üzletünkbe.
Amennyiben az Előfizető a szerződést a határozott tartam lejárata előtt szünteti meg, illetőleg díjtartozás vagy a Vezetékes
telefonszolgáltatások igénybevételére vonatkozó Általános szerződési feltételekben meghatározott egyéb ok miatt a Szolgáltató az
előfizetői jogviszony felmondására kényszerül, úgy az Előfizető az alábbi táblázatban foglaltak szerint kötbért köteles megfizetni a
Szolgáltató részére.
A telepítési díjból a határozott tartamú szerződéskötésre tekintettel biztosított kedvezmény esetén a kötbér mértéke a szerződés
határozott tartamából szerződésszerűen eltöltött tartamhoz igazodik, a telepítési díjból kapott kedvezményt az Előfizető havonta
csökkentett összegben köteles kötbérként megfizetni (a kötbérként visszafizetendő kedvezmény a határozott tartam első
hónapjában történő felmondás esetén a legmagasabb, míg a tartam utolsó hónapjában a legalacsonyabb).
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Kötbér
12 270,17 Ft
11 154,70 Ft
10 039,23 Ft
8 923,76 Ft
7 808,29 Ft
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5 577,35 Ft
4 461,88 Ft
3 346,41 Ft
2 230,94 Ft
1 115,47 Ft
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