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Számlamagyarázó
Tisztelt Elôfizetônk!
T-Home-számláin való könnyebb eligazodás érdekében összeállítottunk Önnek egy listát a számlákon szereplô fogalmakkal és azok pontos
meghatározásával. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az illusztrációként szolgáló számlaképen az árak tájékoztató jellegûek, és elôfordulhat, hogy
az Ön aktuális számláján nem szerepel minden tétel.
Bízunk benne, hogy a Számlamagyarázóval segíthetünk számláink értelmezésében!

hogy a telefonos és az internetes ügyintézéskor mindig készítse elô számláját, mert az MT ügyfélazonosítóra minden esetben szüksége lehet.
1.

Ügyfélszám
A számlázási rendszerekben található ügyfélazonosító száma. Számláinak egyszeri átutalással történô
kiegyenlítésekor ezt az azonosítót szükséges megadnia. Az átutalásnál, kérjük, a Közlemény rovatban
tüntesse fel ügyfélszámát vagy az elôzôekben jelzett
számlaszámot.
Folyószámlaszám
A számlázási és nyilvántartási rendszerben lévô
egyedi azonosítója.

2.

Azonosító a Távszámlához
A Távszámla szolgáltatáshoz szükséges azonosító,
melyet a szolgáltatásra történô regisztrációkor
kérünk megadni (www.tavszamla.hu).

3.

4. Számlaösszesítô
4.

Számla összesen
Az aktuális számla végösszegét mutatja.

5.

5. Egyenlegadatok
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Magyarázat:
1. Szolgáltató – Kibocsátó
A számla kibocsátója a Magyar Telekom Nyrt.
Számlaszám
Amennyiben egyszeri átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját, kérjük, ezt az adatot vagy az
Ügyfélszámot (mely az ügyfélazonosítók alatt
található) tüntesse fel a Közlemény rovatban.
Befizetési határidô
A számla befizetésére eddig az idôpontig van lehetôsége. A megadott határidôn túl történô teljesítés
esetében a késedelmes befizetésbôl eredôen késedelmi kamatot számíthatunk fel.

2. Elôfizetô – Vevô
Jogosult/Fogyasztóazonosító
Csoportos beszedési megbízás esetén a bankok
felé a „Jogosult” a Magyar Telekom azonosítója, míg
a „Fogyasztóazonosító” az Ön egyedi azonosítója.

3. Ügyfélazonosítók
MT ügyfélazonosító
A Magyar Telekom Nyrt. 9 számjegybôl álló
egyedi ügyfélazonosítója. Ügyfélszolgálatainknál
történô érdeklôdés vagy szolgáltatás megrendelése, illetve a www.t-home.hu weboldalon a My
T-Home menüpontban történô ügyintézés esetén
ügyfeleink az MT ügyfélazonosítóval, valamint
az ehhez kapcsolódó egyedi ügyféljelszóval
azonosíthatják magukat. Amennyiben Ön már
rendelkezik egyedi ügyféljelszóval, azt a továbbiakban is használhatja. Ha még nem rendelkezik ilyen
egyedi ügyféljelszóval, az ideiglenes alapjelszava
az MT ügyfélazonosítójának utolsó 5 számjegye.
A szolgáltatások igénybevételéhez az alapjelszó
megváltoztatása szükséges, melyre az ügyfélszolgálati telefonszámokon (lakossági: 1412; üzleti: 1435),
a 06 80 639 200-as zöldszámon, illetve személyesen
a T-Pontokban és Partnerüzleteinkben van lehetôsége. Kérjük, jelszavát kezelje bizalmasan! Fontos,

Egyenleg az elôzô számlán
Az adott számlát megelôzôen kiállított számlán
a „Jelenlegi egyenleg” sorban szereplô összeget
tartalmazza.
Befizetés
Az elôzô számla óta beérkezett összes befizetés/
befizetések összegét jelenti.
Jelenlegi számla
Az aktuális számla végén található „Mindösszesen”
során szereplô bruttó értékkel egyezik meg.
Jelenlegi egyenleg
A számla kiállításának napján érvényes egyenleget
mutatja meg. Amennyiben ez az összeg nagyobb, mint
a jelenlegi számla értéke, akkor az egyenleg elmaradást
mutat. Ha azonban ez a szám kisebb, mint a számla
végösszege vagy negatív elôjelû, akkor a számla fizetendô összegébe túlfizetést számítottunk be. A túlfizetés
a következô havi számlában levonásra kerül.
Lejárt tartozás összege
A számla kiállításának pillanatában lévô
összes – akár 1 napja – lejárt számlák összege.
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A számlán található tételek a következô csoportosításban
jelennek meg:
t elefonszolgáltatás díjai,
internetszolgáltatás díjai,
t v-szolgáltatás díjai (IPTV-szolgáltatás esetében
az internet- és a tv-szolgáltatás közös részben található),
elôfizetési díjkedvezmények.

6. Számlázott idôszak

Telefonszolgáltatás esetén például az adott forgalmi irányhoz tartozó (pl. Helyi és Helyközi I. irány),
valamint az adott számlázási cikluson belüli elsô és
utolsó hívás idôpontja közötti idôszak.

A telefon, az internet és a tv-szolgáltatások díjai
a következô tételeket tartalmazhatják:

7. A szolgáltatások díjainak adómértéke (áfakulcs)

Amennyiben a számlaösszesítôben többfajta adómérték (%) szerepel, a számlatételek között kiszámlázott
szolgáltatások díjához ez az adómérték kapcsolódik.
Amennyiben a számlaösszesítôben több fajta adómérték (%) szerepel, a számlatételek között kiszámlázott szolgáltatások díjai mellett feltüntetésre kerül az
adott szolgáltatáshoz kapcsolódó adó mértéke.

8. Elôfizetési díjak

Tv-, internet-, telefonszolgáltatással vagy díjcsomagokkal, illetve egyéb szolgáltatásokkal (pl. hívásátirányítás) kapcsolatos havi elôfizetési díjak (akár
teljes hónapra szóló havidíj, akár töredékdíj).

Utólagos számlázás érvényesül azon ügyfeleinknél,
akik 2008. szeptember 8. után új T-Home szolgáltatásra fizettek elô, vagy összevonták korábbi T-Com,
T-Online és T-Kábel szolgáltatásaikat egy közös, a
Magyar Telekom által kibocsátott T-Home számlára
egy elôfizetôként, azonos telepítési címen. Utólagos
számlázási folyamat esetén mindig az elôzô hónapra
vonatkozó elôfizetési díj kerül kiszámlázásra.

9. Regisztrációs szintû Kapcsolat

Prémium kedvezmény
Amennyiben Ön a Kapcsolat Programban regisztrációs szinten vesz részt, az Ön által megrendelt
regisztrációs szintû Kapcsolat Prémium kedvezmény mindig az elôfizetési díjkedvezmények között
kerül feltüntetésre.

10. Elôfizetési díjkedvezmények

Az adott díjcsomagra vonatkozó díjkedvezmények
(pl. hûségkedvezmény) mindig a kedvezményezett díjcsomagnál/szolgáltatásnál kerülnek
feltüntetésre.

11. Alapszintû Kapcsolat kedvezmény

Amennyiben Ön Arany vagy Platina kedvezményjogosultsági szinttel rendelkezik, az Ön által
megrendelt alapszintû Kapcsolat kedvezmény
mindig az elôfizetési díjkedvezmények között kerül
feltüntetésre.

12. Forgalmi díjak

Itt jelennek meg a telefonvonalon bonyolított forgalmak: pl. a belföldi, a mobil irányú, a nemzetközi
és az emelt díjas hívások, valamint a Tudakozó-hívások és azok pótdíjai, illetve a Gyorshíváshoz
kapcsolódó, pótdíjak stb. A forgalmi díjak – díjcsomagtól függôen – percdíjakból és kapcsolási
díjakból állnak. A forgalmi díjakat részletezve,
a kapcsolási díjakat összegezve tüntetjük fel a
számlán. A percdíjak hívásirányonként (helyi hívás,
nemzetközi hívás stb.) és idôszakonként (csúcsidôben, csúcsidôn kívül) eltérôek lehetnek az adott
díjcsomagban foglaltaknak megfelelôen. A forgalmi
díjakat mindig számlazárástól számlazárásig számlázzuk ki (pl. adott hónap 15-tôl a következô hónap
14-ig). T-Home kedvezményre jogosult ügyfeleinknek a forgalmi díjakat ettôl eltérôen, minden hónap
1-jétôl a hónap utolsó napjáig számlázzuk.

A DSL Alap, Családi, Extra csomagok forgalomfüggetlenek, a havidíj korlátlan adatforgalmat foglal
magában, így nincs túllépési díj. A DSL Kezdô
csomag havidíja 1 GB adatforgalmat tartalmaz
havonta. A DSL Kezdô csomag esetében a túllépési
díj – a havi 1 GB adatforgalmi korlát túllépése esetén – gigabájtonként 990 Ft. A Kábelnet szolgáltatások esetén a havi 350 GB letöltött adatforgalmat
elérô elôfizetôknél a Magyar Telekom Nyrt. fenntartja a jogot, hogy az elôfizetô internet-hozzáférésének sávszélességét az adott hónap fennmaradó
részében 128 kbit/s-ra korlátozza.

13. Kapcsolási díj

A kapcsolási díj egy meghatározott összeg, melyet
egyes díjcsomagokon belül a hívás idôtartamától
függetlenül a hívó és a hívott fél sikeres összekapcsolásáért hívásonként számítunk fel.

14. Forgalmi díjkedvezmények

A forgalmi díjkedvezmények az egyes díjcsomagokon belül biztosított, a forgalmi díjakból adott
kedvezményeket foglalják magukban.

15. Elôfizetési díjkedvezmények
T-Home kedvezmény
Amennyiben T-Home kedvezménnyel rendelkezik, az Önt megilletô kedvezmények itt kerülnek
feltüntetésre.

16. Kapcsolat pontegyenleg

Táblázatos összefoglalás, amelyben feltüntetjük
az adott idôszakra vonatkozó kedvezményjogosultságot, a beváltható Kapcsolat pontegyenleget,
a Kapcsolat kártya típusát és számát. Amennyiben
a kártyatípus Kapcsolat Prémiumkártya, a beváltható Kapcsolat pontegyenleg a regisztrációban
résztvevô T-Home és T-Mobile szolgáltatások után
gyûjtött pontok összesített egyenlegét mutatja meg.

