Másodlagos hálózati azonosító igénybevételével kapcsolatos
szolgáltatás felhasználási feltételei
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A szolgáltatás leírása

A másodlagos hálózati azonosító igénybevételével kapcsolatos szolgáltatás (Szolgáltatás) esetén a
Szolgáltató az Előfizető részére hozzáférést biztosít a vezeték nélküli internet -hozzáférési szolgáltatáshoz
(Wi-Fi hálózathoz) a vezetékes internet-hozzáférést biztosító szolgáltatása felhasználásával az Előfizető
végberendezésén létrehozott Wi-Fi hálózaton keresztül.
A Szolgáltató az Előfizető részére a Telekom alkalmazáson belül külön funkcióként biztosítja a
Szolgáltatást, amit az Előfizetőnek az igénybevételhez előzetesen be kell kapcsolnia. A Szolgáltatás
igénybevételével az Előfizető mobil eszköze az internet-hozzáférést nem csak a mobil internet-hozzáférési
szolgáltatása keretében elérhető mobil hálózaton, hanem a végberendezésen létrehozott Wi-Fi hálózaton
keresztül is képes elérni.
A Szolgáltatás használatával az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a mobil eszköze operációs
rendszere mobil internet-hozzáférési szolgáltatás keretében adatkapcsolatot használ az internet eléréshez,
akkor az az Előfizetőre nézve az előfizetői szerződésében meghatározott igénybevételi feltételekkel
összhangban mobil adatforgalmat generál(hat), illetve csökkentheti a felhasználható adatmennyiséget
(kivéve korlátlan adatforgalmat biztosító díjcsomag esetén.
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Igénybevételi feltételek

A Szolgáltató a következő pontokban felsorolt feltételek együttes teljesülése esetén automatikusan
jogosultságot biztosít a Szolgáltatás használatához az Előfizető részére. A Szolgáltatás ki és bekapcsolása
a Telekom alkalmazáson keresztül az Előfizető által bármikor elvégezhető. A Szolgáltatás
alapértelemezetten kikapcsolt állapotban válik elérhetővé az Előfizető számára.
2.1

Telekom Fiók

A Szolgáltatás igénybevételéhez aktivált Telekom fiók szükséges, amelyet a Szolgáltató a Lakossági és
Üzleti ÁSZF-ben, illetve Telekom fiók felhasználási feltételeiben meghatározottak szerint biztosít az
Előfizetőnek.
A Szolgáltatás abban az esetben érhető el a Telekom alkalmazáson keresztül, amennyiben a belépéshez
használt Telekom fiókhoz kapcsolódik olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele céljából
megkötött egyedi előfizetői szerződés, amelyhez a Szolgáltató Szolgáltatási jogosultságot biztosít.
A mennyiben egy Telekom fiókhoz több olyan előfizetői szerződés is kapcsolódik, amely Szolgáltatás
hozzáférést biztosít, úgy az adott Telekom fiók által elérhető jogosultságok mindegyike használatba
vonható.
Amennyiben az adott egyedi előfizetői szerződés több Telekom fiókhoz is kapcsolódik, úgy a Szolgáltatás
minden érintett Telekom fiókon keresztül elérhetővé válik a Telekom alkalmazásban.
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2.2

Telekom alkalmazás

A Szolgáltatás önálló funkcióként a Telekom alkalmazáson keresztül érhető el, így az igénybevétel csak a
Telekom alkalmazás telepítését és a felhasználási feltételeinek elfogadását követően lehetséges. Az
alkalmazás meghatározott verziószámú Android és iOS operációs rendszerekre telepíthető.
2.3

Egyéb feltételek

A Szolgáltató a Szolgáltatási jogosultságot a Szolgáltató által nyújtott utólag fizetett mobil (Mobil havidíjas
szolgáltatás) vagy vezetékes internet -hozzáférés szolgáltatás (Vezetékes szolgáltatás) mellé biztosítja.
Minden egyes Vezetékes vagy Mobil havidíjas szolgáltatás 1 (egy) Szolgáltatási jogosultságot biztosít az
Előfizető részére, amelyet egyidejűleg 2 (kettő) eszközön lehet használni. Minden újabb eszköz
használatba vonásakor, vagy a Telekom alkalmazásból való kijelentkezéskor a funkciót újra be kell
kapcsolni az adott eszközön.
A Telekom alkalmazáson keresztül akkor válik elérhetővé a szolgáltatás, ha a Telekom fiókban létezik
legalább egy olyan előfizetés, amelyhez a Szolgáltató Szolgáltatási jogosultságot biztosít. Amennyiben a
Telekom fiókból lecsatolásra kerül a jogosultságot biztosító egyedi előfizetői szerződés, az Előfizető
Szolgáltatás használatára vonatkozó jogosultsága megszűnik mindaddig, amíg jogosultságot biztosító,
Vezetékes vagy Mobil havidíjas szolgáltatás igénybevételére irányuló előfizetést nem von be a Telekom
fiókba.
A mobil adatforgalom a készülékbe helyezett Előfizetői (SIM) kártyához tartozó Mobil havidíjas
szolgáltatáshoz kapcsolódó előfizetésben felhasználható adatkerete terhére és annak díjszabása szerint
kerül felhasználásra.
Bizonyos esetekben a VPN kapcsolat használatával a Szolgáltatás megfelelő működése nem garantálható,
ezért javasolt a VPN kapcsolat nélküli használat.
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Csatlakozás

A Szolgáltató a 2. pont szerinti Igénybevételi feltételekben meghatározottak együttes teljesülése esetén
automatikusan hozzáférési jogosultságot biztosít a Szolgáltatáshoz, amit az Előfizetőnek aktiválnia kell a
Telekom alkalmazásban. Az aktiválást követően az 5. pontban meghatározott Wi-Fi hálózathoz automatikus
hozzáférést és csatlakozási lehetőséget biztosít a Szolgáltató az Előfizetői mobil eszköz számára.
A Szolgáltatás csak akkor működik, ha a bekapcsolást követően a mobil készülék operációs rendszerében
engedélyezésre kerül a telefonálás és a helymeghatározás használata, továbbá a mobil készülék a WiFi és
a mobil adatkapcsolat elérhetősége bekapcsolt állapotban van és a bekapcsoláskor rendelkezésre áll az
elérhető mobil adatforgalmazást biztosító Mobil havidíjas szolgáltatás.
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Jogosultságok

A Szolgáltató hozzáférési jogot biztosít azon Előfizetőnek, aki rendelkezik legalább egy, a Szolgáltatótól
igénybe vett Vezetékes vagy Mobil havidíjas lakossági vagy üzleti szolgáltatással.
Az Előfizetőnek lehetősége van a Szolgáltatás révén elérhető Wi-Fi hálózathoz történő hozzáférési adatok
átruházására más felhasználó részére, illetve lehetősége van a Szolgáltatást másik mobil eszközén is
használni. A Szolgáltatás egy jogosultsággal egyszerre legfeljebb 2 (két) felhasználó által vagy egyidejűleg
legfeljebb 2 (kettő) eszközön használható. Az átadott jogosultságokkal történő visszaélés esetén az
Előfizető vállal minden felelősséget, továbbá az Előfizető vállalja, hogy az átadást megelőzően beszerzi a
felhasználó hozzájárulását arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás biztosítása érdekében a
felhasználó személyes adatait kezeli a Telekom Online Felhasználási Feltételek 6. pontjában foglaltak
szerint. A Szolgáltató a hozzájárulás meglétét vagy annak tartalmát nem köteles vizsgálni, a hozzájárulásért
kizárólag az Előfizető tartozik felelősséggel. Az átruházott jogosultságok érvényességi ideje 14 nap.
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5.1

Wi-Fi hálózat
Wi-Fi hálózat működése

A Szolgáltató a végberendezésen a Wi-Fi hálózatot úgy alakította ki, hogy az teljes mértékben elkülönül és
független a szintén a végberendezésen elérhető, vezetékes internet -hozzáférés szolgáltatás mellett a
Szolgáltató által az Előfizetőnek biztosított Wi-Fi hálózattól. A Wi-Fi hálózat használata a vezetékes
internethez tartozó maximális, illetve rendes körülmények között elérhető sebességet nem érinti.
A Wi-Fi hálózatot a vezetékes internet előfizetője bármikor díjmentesen kikapcsoltathatja a belföldi
hálózatból díjmentesen hívható 1414-es ügyfélszolgálati telefonszámon.
5.2

A szolgáltatás sávszélessége, minősége

A Szolgáltatás esetében a garantált le- és feltöltési sebesség: 0/0 Mbit/sec. A Szolgáltatás sávszélessége,
minősége tekintetében a Szolgáltató minőségi vállalást nem tesz. Az igény bevétel során érzékelhető
sebesség minden esetben függ a vezeték nélküli hálózati eszközök működési szabványában foglalt
specifikációtól és a környezeti hatásoktól (pl. falak típusa és vastagsága, hozzáférési pont elhelyezkedése,
a környezet Wi-Fi hálózattal való terheltsége, stb.).
Amennyiben az adott vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatáshoz a Szolgáltató által biztosított hálózati
eszköz által sugárzott SSID-ra több eszköz is csatlakozik, úgy a Wi-Fi hálózaton elérhető teljes letöltési
sebesség megoszlik a csatlakozott eszközök között, amely az eszközönként elérhető letöltési sebesség
csökkenését eredményezheti.
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Adatkezelési tájékoztató

A Magyar Telekom Nyrt., mint adatkezelő (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.;
cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44; „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a
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Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja
az Érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban.
6.1

6.1. Adatkezelő cégneve és elérhetőségei:

Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10041928; adószám: 10773381-2-44;)
6.2

6.2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:

dr. Puskás Attila (cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; email: DPO@telekom.hu)
6.3

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

Az Adatkezelő által nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelésekre az
Adatkezelő Általános Szerződési Feltételei alkalmazandók.
A telekom.hu felület és a Telekom alkalmazás személyes adatot nem tárol.

K e zelt személyes adatok köre
•

•

•

A másodlagos hálózati azonosító
igénybevételével
kapcsolatos
szolgáltatás előfizetőjének és a
vezetékes internet előfizetőjének
ügyfélazonosító adatai: Telekom Fiók
azonosító,
Magyar
Telekom
ügyfélazonosító;
A másodlagos hálózati azonosító
igénybevételével
kapcsolatos
szolgáltatás előfizetőjének és a
vezetékes internet előfizetőjének
eszközazonosító adatai: IP cím, az
elérhető WIFI hálózat azonosítója
(SSID), az elérhető WIFI hálózat
technikai azonosítója (BSSID), Wi-Fire kapcsolódó eszközök azonosító
adatai;
A másodlagos hálózati azonosító
igénybevételével
kapcsolatos
szolgáltatás előfizetőjére vonatkozó
mobil országkód és mobil hálózat
azonosítója; roaming státusz, a mobil
hálózatban
kiszolgáló
cella
azonosítója,
illetve
területi
azonosítója,
helymeghatározási
adatok (amennyiben a készülékén a
másodlagos hálózati azonosító
igénybevételével
kapcsolatos
szolgáltatás
előfizetője
ezek

A da tkezelés
joga lapja

A da tkezelés célja

Szerződés megkötése és
teljesítése: Általános
Adatvédelmi Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés b) pont

5

Másodlagos
hálózati
azonosító igénybevételéve l
kapcsolatos
szolgáltatás
nyújtása

A da tkezelés időtartama
Előfizetői szerződésből
eredő
igények Eht. 143. § (2) szerinti
elévüléséig (1 év+30 nap)

•

•

kezeléséhez hozzájárulást ad);
A másodlagos hálózati azonosító
igénybevételével
kapcsolatos
szolgáltatás
előfizetője
által
felhasznált adatmennyiség;
A másodlagos hálózati azonosító
igénybevételével
kapcsolatos
szolgáltatás előfizetőre vonatkozó
egyéb műszaki, technikai jellegű
adatok:
applikáció
telepítés
azonosítója, telefon technikai adatai
(gyártmány típusa, verziója), telepített
operációs rendszer típusa és
verziószáma,
a
szolgáltatás
használatával és a sebességge l
(speedtest) összefüggő műszaki
adatok.

A Szolgáltatási jogosultság megosztása előtt az Előfizető beszerzi a Szolgáltatási jogosultsággal
rendelkező felhasználó hozzájárulását arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás biztosítása
érdekében a felhasználó személyes adatait kezeli jelen Felhasználási Feltételek szerint. A Szolgáltató a
hozzájárulás meglétét vagy annak tartalmát nem köteles vizsgálni, a hozzájárulásért kizárólag az Előfizető
tartozik felelősséggel.
6.4. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is):
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.
6.5. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
Az Adatkezelő a szolgáltatással kapcsolatban az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezelés
során:
Deutsche Telekom AG (Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Németország), amely a másodlagos
hálózati azonosító igénybevételével kapcsolatos szolgáltatáshoz kapcsolódó informatikai háttér (backend)
szolgáltatásokat, infrastruktúrát biztosítja és a szolgáltatást fejleszti.

6.6. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől:
•

a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

•

személyes adatainak helyesbítését,

•

személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását,
valamint

•

amennyiben ennek az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti feltételei fennállnak, az
adathordozhatósági jog gyakorlásának biztosítását.

Hozzáférés joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
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személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok
másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton
nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell
rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
Helyesbítéshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Törléshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
•

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;

•

az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy
a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és
az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

•

az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az
adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett az
Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

•

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

•

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

•

a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében
említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került
sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatk ezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
•

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

•

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;

•

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

•

az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az
adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra
nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.
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Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelmé hez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből
lehet
kezelni.
Adathordozhatósághoz való jog:
Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná
az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az
Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a)
pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja
szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett ilyen jellegű
kérését az applikacio.adattorles@telekom.hu e-mail címen jelezheti.
A Telekom fiók használata során megvalósuló adatkezelést az érintett bármikor jogosult megszüntetni az
alkalmazás további használatának a mellőzésével, a regisztráció törlésével.
Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérk ezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével
a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus
úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az
Érintett
azt
másként
kéri.
Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő,
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
adminisztratív költségekre:
•

észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

•

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével
kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges informá ciók
nyújtását kérheti.
6.4

Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi
tisztviselőjéhez (dr. Puskás Attila (cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36; e-mail:DPO@telekom.hu).
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő
köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe
tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
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Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a
kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1374 Budapest, Pf.: 603., cím: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
honlap: www.naih.hu)
6.5

Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése
mellett egyoldalúan módosítsa. Az Érintett a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő
használatával tudomásul veszi a módosított adatkezelési tájékoztatót.
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Egyéb feltételek

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtása az IEEE 802.11 szabvány szerint kiépített vezeték
nélküli hálózaton valósul meg annak technológiai hátrányaival és korlátaival.
A Szolgáltatás korlátai:
- A Wi-Fi hálózathoz ugyanazon Előfizetői névvel egyszerre legfeljebb 2 (kettő) mobil eszköz kapcsolódhat,
azonban egy Előfizető akár több azonosítóval is rendelkezhet.
- Egy Wi-Fi hálózathoz (hotspothoz) egyszerre legfeljebb 5 (öt) eszköz kapcsolódhat. - A Szolgáltatás
kizárólag a végberendezés vezeték nélküli hatósugarában érhető el, melynek mértéke függ a környezeti
hatásoktól.
Továbbértékesítés tilalma:
- A Szolgáltatás használatával az Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatást semmilyen formában nem
értékesítheti tovább harmadik fél részére. A Szolgáltatásért díjat nem szedhet sem direkt, sem indirekt
módon.
Karbantartás, frissítés:
- A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy további funkciókat, illetve javításokat, frissítéseket vezessen be a
Szolgáltatáson.
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Igénybevételi díjak

A Szolgáltatás igénybevétele során a Szolgáltató nem számít fel díjat.
A Szolgáltatás az elérhető Wi-Fi- és mobil hálózatokon automatikusan sebesség méréseket végez, amely
adatforgalmat generál.
A Telekom Mobil havidíjas szolgáltatás használó előfizetők felhasználható adatkeretét az automatikus
mérések nem csökkentik.
Nem Szolgáltatói hálózaton igénybe vett Szolgáltatás következtében felmerülő mobil adatforgalom
(beleértve a Szolgáltatás által háttérben történő sebességmérések következtében keletkezett
adatmennyiséget) az adott szolgáltató díjszabása szerint a felhasználót és/vagy Előfizetőt terheli.
A rendelkezésre álló legnagyobb sebességű hálózat meghatározásához szükséges sebességmérések
során keletkezett adatmennyiség nem kerül felszámításra (tehát az Előfizető díjcsomagjában foglalt
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adatmennyiséget nem csökkenti), amennyiben az alábbi APN -ek (hozzáférési pontok) valamelyikének
használatán keresztül történik a csatlakozás:
•
•
•
•
•
•

wap
wnw
internet
internet.telekom
hos
mms

A mobil készülék által használt APN a mobil készülék mobil hálózatokhoz történő hozzáférésének
beállításai között található meg. Az Előfizető felelőssége, hogy az általa használt APN-ről meggyőződjön a
Szolgáltatás használatát megelőzően.
Az egyedi APN beállításokkal rendelkező internet-hozzáférési szolgáltatással történő csatlakozás esetén a
sebességmérések során keletkező adatfogalmi díjak felszámításra kerülnek, illetve az csökkenti az adott
díjcsomagban foglalt felhasználható adatmennyiséget Egyedi APN beállítások az alábbi internet
szolgáltatások esetén alkalmazhatók:
•
•
•
•

Üzleti Intranet szolgáltatás (A-E verzió)
Üzleti Internet szolgáltatás (A-E. verzió)
Üzleti Internet és intranet hozzáférés
Corporate Dedikált net

A fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyedi APN beállítások igénybevételére vonatkozó részleteket az
egyedi előfizetői szerződés tartalmazza.
Az internet használat közben keletkezett mobil adatforgalom a Szolgáltató mindenkori díjszabásának
megfelelően kerül felszámításra.
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Szolgáltatás sávszélessége, minősége

A Szolgáltatás az elérhető Wi-Fi- és mobil hálózatok képességét használja, így az elérhető sávszélesség
megegyezik a Szolgáltatás által használt Wi-Fi- és mobil hálózatok által biztosított értékekkel.

10 Karbantartás, frissítés
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy további funkciókat, illetve javításokat, frissítéseket vezessen be a
Szolgáltatáson
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