Lakossági Általános Szerződési Feltételek
9. Melléklet

Akciók

Sorszám Érintett
szolgáltatás
1.
vezetékes
telefon, TV,
internet

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

Feltételek

Jogkövetkezmény

Telepítési díjkedvezmény

új előfizető

visszavonásig

országos

0 Ft telepítési díj

1 vagy 2 éves határozott tartamú Otthoni
szolgáltatásokra ( vezetékes telefon, internet,
TV )kötött szerződés

Kedvezmény
mértéke

2.

TV

Új és meglévő TV GO Lineáris TV felhasználók

visszavonásig

országos

1. hónapban a havidíj 390 Ft

3.

TV

TVGO MoziKlub
Filmcsomag
TV GO TV Alap csomag

Új és meglévő TV GO felhasználók

visszavonásig

országos

4.

TV

Új és meglévő TV GO felhasználók

visszavonásig

országos

5.

TV

TV GO TV Családi
csomag
Felvétel opció

Meglévő Digitális TV előfizetők

visszavonásig

országos

6.

vezetékes
telefon
vezetékes
telefon
vezetékes
telefon
vezetékes
telefon,TV,
internet

Belföldi opció

Az opciót újonnan megrendelő előfizetők

visszavonásig

országos

Mobil opció

Az opciót újonnan megrendelő ügyfelek

visszavonásig

országos

Nemzetközi opció

Az opciót újonnan megrendelő előfizetők

visszavonásig

országos

Meghatározott
területeken időszakosan
igénybe vehető közös
ajánlatok

Új és meglévő vezetékes telefont valamint internet és TV
szolgáltatást együttesen igénybevevő előfizetők

visszavonásig

Területileg
esetenként
meghatározott

vezetékes
telefon,TV,
internet

Hálózatfejlesztéshez
kötött közös ajánlatok

Új vezetékes telefon valamint internet és TV szolgáltatást
együttesen igénybevevő előfizetők

visszavonásig

Hálózatfejlesztéssel
érintett terület

7.
8.
9.

10.

határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj
1. hónapban a havidíj 500 Ft határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj
1. hónapban a havidíj 2000 Ft határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj
kiszállási és utólagos szerelési A Felvétel opció utólagos megrendelése
díj 0 Ft
esetén.
Az opció havi díja az első
határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónapban 0 Ft
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj
Az opció havi díja az első
határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónapban 0 Ft
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj
Az opció havi díja az első
határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónapban 0 Ft
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj
A vezetékes telefon Alap díjcsomag, valamint
internet és TV szolgáltatás együttes
megrendelése és igénybevétele esetén
egyedi előfizetői szerződésben
meghatározott kedvezmény
A vezetékes telefon, internet és TV
szolgáltatás együttes megrendelése és
igénybevétele esetén a hálózatfejlesztéssel
érintett területen a Szolgáltató az
előszerződésben, illetve az alapján a később
megkötött előfizetői szerződésben a
meghatározott kedvezményt biztosítja.
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Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Kedvezmény
mértéke

Kedvezmény
mértéke

Sorszám Érintett
szolgáltatás
11.
mobil hang

12.

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

Domino feltöltési bónusz

prepaid mobil előfizetők

visszavonásig

országos

1 990 Ft-os leforgalmazhatóságot tartalmazó Domino Web
és Domino Net termékre vonatkozó szerződéskötés az
akciós időszakban

visszavonásig

országos

bónusz hálózaton belüli
Előzetes regisztráció, legalább 2500 Ft
percek és adatforgalom
értékű elektronikus Domino feltöltés
A bónuszra regisztrált
ügyfelek legalább 2500 Ft
értékű elektronikus feltöltés
esetén a következő bónuszt
kapják, a feltöltés összegétől
függően:
• 2500 Ft-tól 4999 Ft-ig: 25
hálózaton belüli perc és 100
MB adatforgalom
• 5000 Ft-tól 9999 Ft-ig: 50
hálózaton belüli perc és 200
MB adatforgalom
• 10000 Ft-tól: 100 hálózaton
belüli perc és 1 GB
A feltöltési bónusz
felhasználhatóságának ideje
egységesen 14 nap.
Valamennyi bónusz csak
belföldön használható fel. A
bónusz pénzre nem váltható,
vissza nem fizethető, havidíjas
előfizetésre történő váltáskor
át nem vihető. Az adat bónusz
felhasználásához az ügyfélnek
rendelkeznie kell valamely
mobilinternet szolgáltatással
(pl. NapiNet).
1 990 Ft-os
Aktív mobilinternet szolgáltatás megléte.
leforgalmazhatóságot
tartalmazó Domino Web és
Domino Net termékhez
ajándék 1 GB
adatmennyiséget adunk,
amely az aktiválástól számított
7 napig használható fel. Az
ajándék 1GB 7 napos
rendelkezésre állási ideje
vásárlást követően elindul,

mobil internet Domino 1GB
leforgalmazhatóság

Feltételek

Jogkövetkezmény
nincs

nincs
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Sorszám Érintett
szolgáltatás

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

Feltételek

Jogkövetkezmény

akkor is, ha még nincs
aktiválva semmilyen
adatdíjcsomag.
13.

vezetékes
internet,
mobil hang
és internet

Telekom Wi-Fi Fon

14.

mobil internet Magenta1
kedvezménycsomaghoz
kapcsolódó promóciók
TVGO havidíjmentesség,
le-és feltöltési sebesség
növelés

Havidíjas mobil előfizetők Travel & Surf EU S / M / L, Travel
& Surf World S, és otthoni vezetékes internet előfizetők
akinél Wi-Fi hotspotot üzemeltetünk a MT hálózatán.

visszavonásig

országos

Magenta 1 kedvezmény csomagba bevont havidíjas mobil
előfizetéshez tartozó mobil folyószámlán lévő összes olyan
előfizetés, amely havidíjas, lakossági díjszabás szerinti,
bennefoglalt adatot tartalmazó, túlforgalmazási díj mentes
díjcsomagban van.

2016. szeptember országos
1-t követően (az
ügyfél
fordulónapjától)
visszavonásig

Telekom Wi-fi Fon Prémium Telekom Wi-fi fon Prémium nincs
jogosultság:
jogosultság:
Belföldi és külföldi Fon
 Travel & Surf EU S / M / L ,
hálózatra belépést biztosító
Travel & Surf World
hozzáférés
roaming
csomagok
mellé új megrendelés
esetén
kizárólag
Telekom Wi-fi Fon Alap
havidíjas
és
miX
jogosultság:
előfizetőknek
Kizárólag belföldi Fon hálózatra Telekom
Wi-fi
Fon
Alap
belépést biztosító hozzáférés
jogosultság:
minden aktívan működő hotsPot
mellé otthoni vezetékes internet
előfizetőink számára

A Korlátlan TV és film

Amennyiben a promóciós időszak
nincs
opció a promóció
előtt már rendelkezett Korlátlan TV
ideje alatt az opció
és film opcióval, úgy a promóciós
havidíjának
időszakleteltét követően a havidíj
megfizetése nélkül
ismét fizetendő..
vehető igénybe.

A rendeltetésszerű használatra az
ÁSZF –ben meghatározottak
A promócióban részt vevő
irányadók a promóció ideje alatt is.
ügyfeleknek függetlenül attól, 
A TVGO használatával kapcsolatos
hpgy milyen díjcsomagban
részletek a 2/d mellékletben
vannak, az adatforgalmazás
találhatóak. Egy regisztrációhoz
eseténmaximális a kínált leösszesen egyidejűleg 2 különböző
/feltöltési
sebesség
eszköz kapcsolható a következő
(300/50Mbits/s).
eszközök közül: számítógép,
mobiltelefon, tablet. Az eszközök
regisztrációja a bejelentkezéssel
egyidejűleg automatikusan történik.
Újabb eszközök használatához a
bejelentkezésnél a rendszer
automatikusan regisztrálja az eszközt
és törli a legkorábban regisztrált
eszközt
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Sorszám Érintett
szolgáltatás
15.
mobil hang

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

Feltételek

Domino Most opció

Új és meglévő Domino hang előfizetők

visszavonásig

országos

16.

Mobil hang
és internet

990 Ft-os Domino SIM
csomag online
csatornában

Az adott Domino SIM csomagot a
visszavonásig
http://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/mobil/simkartyak/domino oldalon megvásárló ügyfelek

országos

Egyéb kedvezményekkel való együttélés és
nincs
azok érvényesülési sorrendje:

Domino Most,

Domino 5 kedvenc szám

Domino Nap Plusz

Domino 7 Extra

Te+Én Plusz

A felsorolt kedvezmények a fenti
sorrendben fognak
érvényesülni..
A 990,- Ft-os Domino SIM csomag a megadott nincs
paraméterekkel csak a Telekom Online
shopban érhető el.

17.

TV

TVGO Közszolgáltati TV
csomag

Új vagy meglévő TV GO felhasználók

visszavonásig

országos

Új,időszakosanmegrendelhető
Domino kedvezmény, mellyel
a hálózaton belül 9 Ft és a
hálózaton kívűl 19 Ft a
belföldön a belföldi előfizetők
irányába indított hívások
percdíja és küldött SMS-ek díja
,az ajánlat elérhető minden
(értékesíthető
és
lezárt)
Domino díjcsomagban,
Új Domino előfizetés Domino
Fix díjcsomaggal. a SIM
csomag tartalmaz 80 percnyi
díjmentes
beszélgetést
bármely belföldi alapdíjas
irányba,
valamint
1GB
adatforgalmat
belföldi
internetezésre, amelyet a SIM
kártya
rendelkezésreállási
idejéig használhat fel. Az
egyszeri SIM kártya használati
díj 990 Ft.
A Közszolgálati TV csomag
díja 0 Ft.

18.

Mobilinternet

Coop promóció

Aktivált Diák opcióval és Coop törzsvásárló kártyával
rendelkező ügyfelek

2017.07.01 –
2017.12.31.

országos

Publikus lakossági díjcsomagot használó mobil havidíjas és
Domino előfizetők

2017.08.01-09.30
vagy
visszavonásig

országos

19.

Mobilinternet

Travel & Surf World
(promóciós jelleggel
elérhető roaming adat
csomag)

Az aktiválást követő 60 napon
belül a fordulónapokon
további 2GB adatot biztosítunk
a Diák opció által biztosított 2
GB adatmennyiséghez.
1990 Ft-ért 100 MB roaming
adatforgalom
72
órás
érvényességgel,
amely
felhasználható a megjelölt EUn kívüli országokban (részletes
felsorolás
a
telekom.hu
oldalon)

Jogkövetkezmény

Érvényes TV GO regisztráció
-

nincs

az előfiizető jogosult a Diák nincs
opció igénybevételére
aktivált Diák opció
az előfizető nevére szóló Coop
törzsvásárlói kártya

A szolgáltatás publikus lakossági díjcsomagú nincs
előfizetéskhez vehető igénybe.
A bennefoglalt adatmennyiség elfogyásakor
az adatforgalmazás leállításra kerül.
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Sorszám Érintett
szolgáltatás
20.
Mobilinternet

21.

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

ExtraNet 1GB
adatopció
díjkedvezmény

Új vagy meglévő Home 50GB mobilinternet csomag
előfizetők

visszavonásig

országos

ExtraNet 1GB adatopció eseti A Home 50 GB mobilinternet szolgáltatáshoz nincs
díja 500 Ft.
igényelt ExtraNet 1GB adatopció.

visszavonásig

országos

Havidíj kedvezmény:
4GB – bruttó 847 Ft.
10GB vagy 30GB – bruttó
2.000 Ft
A kapott kedvezmény a többi
kedvezmény levonása után
fenmaradt havidíjból kerül
levonásra.

mobil internet Vezetékes hang nélküli Vezetékes hang nélküli Magenta 1 kedvezménycsomagra
Magenta1
szerződéssel rendelkező ügyfél.
kedvezménycsomaghoz
kapcsolódó promóciók

Feltételek

Jogkövetkezmény

Vezetékes hang nélküli Magenta 1
kedvezménycsomag feltételeinek való
megfelelés, a kedvezmény több mobil
előfizetés esetén az elsődlegesen megjelölt
mobil előfizetésre vonatkozik.
Más Magenta 1 kedvezménycsomaggal nem
vonható össze.

Ha az
igénybevétel
feltételei
megszűnnek, a
havidíj
kedvezmény
megszűnik

12 vagy 24 hónapos határozott időtartamra
megkötött mobil hang + adat díjcsomag
kombinációra szóló szerződés; az előfizetői
hívószámra a Telekomnál nem volt aktív
mobil (havidíjas, Domino) előfizetés az
igénylést megelőző 4 hónapban.
Az előfizető egyúttal rendelkezik legalább
Otthoni Internet Start internet díjcsomaggal
és Szuper Családi HD előfizetéssel egy
telepítési címen.

Ha az
igénybevétel
feltételei
megszűnnek, a
havidíj
kedvezmény
megszűnik

100% DuoNet opció havidíj
kedvezmény
22.

mobilhang

Integrált promóciós
ajánlat

Új mobil előfizető, aki rendelkezik Szuper Családi HD tvelőfizetéssel, valamint a tv szolgáltatás létesítési címén
legalább Otthoni Internet Start előfizetéssel

visszavonásig

országos

Mobil hang díjcsomag havidíj
kedvezmény:
bruttó 1.647 Ft.
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Sorszám Érintett
Akció megnevezése
szolgáltatás
23.
mobil internet Korlátlan közösségi
promóció

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

Feltételek

Jogkövetkezmény

Net 1GB, Net 4GB, Net 10GB, Net 30GB adat díjcsomagok
valamelyikével rendelkező előfizetők,

2017.09.01. –
2017.10.31.

országos, belföld

Ingyenes Korlátlan közösségi
promóció (az alábbiakban
felsorolt közösségi
alkalmazások használata nem
fogyasztja az előfizető
dííjcsomagjában foglalt
adatmennyiséget: Facebook,
LinkedIn, Instagram,
MySpace, Snapchat, Twitter,
Tumblr, Badoo, Foursquare,
Pinterest, Regram – aktív
alkalmazások)

A korlátlan közösségi promóció a
bekapcsolástól számított 92 napig áll az
előfizető rendelkezésére
Az akciós időszakban új szerződést kötő
előfizetők esetében automatikusan
kapcsolódik be a korlátlan közösségi
promóció.
A felsorolt díjcsomagokra korábban
szerződött, vagy azokba korábban váltott
előfizetők a promóciós ajánlatot a Telekom
Alkalmazáson keresztül tudják bekapcsolni.

24.

mobilinternet

Coca-Cola promóció

Aktív mobilinternet szolgáltatással rendelkező lakossági
Domino és havidíjas előfizetők

2017.10.012018.01.31.

országos

100 MB adat

-

25.

mobil hang,
mobil
internet,
vezetékes
internet, TV

Vezetékes hang nélküli Azon előfizetők, akik nem rendelkezik otthoni - a vonatkozó
Magenta1
telepítési címen - vezetékes hang szolgáltatással, de
kedvezménycsomaghoz rendelkeznek merevlemezes set top box-szal
kapcsolódó promóció

2017.10.01. –
2017.10.24.

országos

A Lakossági ÁSZF 8. sz.
mellékletének 1.3.3. pontja
szerint

az adatmennyiség a Coca-Cola
nincs
dobozokon található kód megküldésével
aktiválható
- az adatmennyiség kizárólag belföldön
használható fel
- egyenlegek érvényessége aktiválástól
számított 24 óra
- egy telefonszámra egy napon belül 3 kód
tölthető fel, maximum 300 MB
adatmennyiség erejéig az
adatmennyiség más, a feltételeknek
megfelelő Telekom hívószámra
megosztható, minden egyes aktiválás
alkalmával legfeljebb 50 MB erejéig
- felfüggesztett és aktív mobilinternet
szolgáltatással nem rendelkező ügyfelek
nem vehetik igénybe a promóciót
A Lakossági ÁSZF 8. sz. mellékletének 1.2.3. nincs
pontja szerint
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Sorszám Érintett
szolgáltatás
26.
vezetékes
telefon

Akció megnevezése

27.

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

Feltételek

Jogkövetkezmény

Promóciós kedvezmény Új és meglévő előfizetők

2017.10.20. visszavonásig

országos

Kedvezmény mértéke az első
három hónapban a havidíjból
 Alap díjcsomag
megrendelése esetén 300
Ft
 Hoppá és Hoppá Plusz
díjcsomag megrendelése
esetén 1000 Ft

Új egy éves határozott időtartammal kötött
szerződéssel vehető igénybe, a negyedik
hónaptól Lakossági ÁSZF 5/b vezetékes
telefon – értékesíthető melléklete szerinti
havidíj fizetendő.

kedvezmény
mértéke

TV

Promóciós kedvezmény Új és meglévő előfizetők

2017.10.20. visszavonásig

országos

Kedvezmény mértéke az első
három hónapban a havidíjból
 Alap díjcsomag
megrendelése esetén
1000 Ft
 Szuper Családi
HD díjcsomag
megrendelése esetén
1300 Ft

Új egy éves határozott időtartammal kötött
szerződéssel vehető igénybe, a negyedik
hónaptól Lakossági ÁSZF 5/d vezetékes
telefon – értékesíthető melléklete szerinti
havidíj fizetendő.

kedvezmény
mértéke

28.

Internet

Promóciós kedvezmény Új és meglévő előfizetők

2017.10.20. visszavonásig

országos

Kedvezmény mértéke az
Otthoni internet díjcsmogag
megrendelése esetén az első
három hónapban a havidíjból
1303,62 Ft

Új egy éves határozott időtartammal kötött
szerződéssel vehető igénybe, a negyedik
hónaptól Lakossági ÁSZF 5/c vezetékes
telefon – értékesíthető melléklete szerinti
havidíj fizetendő.

kedvezmény
mértéke

29.

TV

MoziKlub promóció

IPTV Szuper Családi HD 2017.10.20. csomag előfizetők

2017.10.20. visszavonásig

országos

Újonnan megrendelt IPTV Szuper Családi
HD 2017.10. 20. díjcsomag mellé

nincs

30.

mobil hang

Havidíj kedvezmény
készülék nélküli, 1 éves
határozott időtartamra
kötött szerződésekre

Azon előfizetők, akik mobil telefonkészülék egyidejű
vásárlása nélkül választanak mobil hangszolgáltatást
tartalmazó havidíjas díjcsomagjaink közül

2017.10.20. visszavonásig

országos

IPTV Szuper Családi HD
2017.10.20. díjcsomag mellé
a MoziKlub előfizetéses
műsorkölcsönzés interaktív
szolgáltatás bruttó 990 Ft-os
havidíjért vehető igénybe.
Havidíj kedvezmény 3
hónapra, havonta:
 Bruttó 1000 Ft Mobil S
díjcsomag és Mobil S
díjcsomag Költségkontroll
opcióval esetén
 Bruttó 2000 Ft Mobil M
díjcsomag esetén
 Bruttó 4000 Ft Mobil L
díjcsomag esetén

1 éves határozott időtartamú előfizetői
szerződés megkötése

havidíj
kedvezmény

8/9
Utolsó módosítás: 2017.10.20.
Hatálya: 2017.11.01.
File neve: Lakossagi_aszf_9 melleklet_akciok_20171101_uj_akcio

Sorszám Érintett
szolgáltatás

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

Feltételek

Jogkövetkezmény

 Mobil XL és Mobil
Korlátlan díjcsomag
esetén az első 3 hónap
havidíja 0 Ft.
31.

mobil internet 3 GB 3 napra

Új és meglévő Domino előfizetők

2017.11.01. –
visszavonásig

országos, belföld

32.

mobil internet 300 MB 7 napra

Új és meglévő Domino előfizetők

2017.11.01. –
visszavonásig

országos, belföld

3 GB belföldi adatforgalom 3
napra, melyből 1 GB EU
romaing helyzetben
felhasználható.
A 3 GB 3 napra promóció díja:
1100 Ft
300 MB adatforgalom 7
napra, melyből 300 MB EU
romaing helyzetben
felhasználható.
A 300 MB 7 napra promóció
díja: 500 Ft

Az előfizetők a promóciós ajánlatot kizárólag
a Telekom Alkalmazáson keresztül tudják
megrendelni.

Az előfizetők a promóciós ajánlatot kizárólag
a Telekom Alkalmazáson keresztül tudják
megrendelni.
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