Lakossági Általános Szerződési Feltételek
9. Melléklet

Akciók
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Kedvezmény

Feltételek

Jogkövetkezmény

1.

vezetékes tel efon,
TV, internet

Telepítési díjkedvezmény

új előfizető

visszavonásig

országos

0 Ft tel epítési díj

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

Kedvezmény
mértéke

2.

TV

Sat -15% egyedi kedvezmény

ÚJ Sat TV előfizetőkre,
akik nem rendelkeznek
vezetékes hang vagy
vezetékes internet
szolgáltatatással

visszavonásig

meghatározott
területeken, ahol a
Szolgáltató nem tud
IPTV szolgáltatást
biztosítani

15% kedvezmény a Sat TV
havidíjából azoknak, akik még nem
rendelkeznek otthoni szolgáltatással.

1 vagy 2 éves határozott tartamú TV szolgáltatásra
kötött szerződés

Kedvezmény
mértéke

3.

TV

Filmvilág minicsomag akció

Új és meglévő Digitális
TV előfizetők

visszavonásig

országos

1. hónapban a havidíj 390 Ft

határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj

Nincs

4.

TV

Nagyvilág minicsomag akció

Új és meglévő Digitális
TV előfizetők

visszavonásig

országos

1. hónapban a havidíj 390 Ft

határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj

Nincs

5.

TV

HBO MaxPak

Új HBO előfizetők

visszavonásig

országos

Havidíj 1/2 határozott tartam esetén
az első 1 hónapban a havidíj
1190Ft/990Ft

Kedvezmény
mértéke

6.

TV

HBO Pak

Új HBO előfizetők

visszavonásig

országos

Havidíj 1/2 határozott tartam esetén
az első 1 hónapban a havidíj
990Ft/790Ft

7.

TV

HBO MaxPak

Meglévő HBO előfizetők

visszavonásig

országos

Havidíj 1/2 határozott tartam esetén
az első 2 hónapban a havidíj
1190Ft/990Ft

8.

TV

HBO Pak

Meglévő HBO előfizetők

visszavonásig

országos

Havidíj 1/2 határozott tartam esetén
az első 2 hónapban a havidíj
990Ft/790Ft

9.

TV

Családi+HD + MoziKlub csomag
ajánlat

Új és meglévő
IPTV/SATTV előfizetők

visszavonásig

országos

MoziKlub Videotéka előfizetés havi
990 Ft-ért vehető igénybe a
határozott tartam végéig.

1 vagy 2 éves határozott tartamú HBO
szolgáltatásra kötött szerződés,
a 2. hónaptól a havidíj 2800Ft/2600Ft-ra módosul,
a határozott tartalmú szerződés lejárta után pedig
az ÁSZF szerinti havidíjra módosul
1 vagy 2 éves határozott tartamú HBO
szolgáltatásra kötött szerződés,
a 2. hónaptól a havidíj 2300Ft/2100Ft-ra módosul,
a határozott tartalmú szerződés lejárta után pedig
az ÁSZF szerinti havidíjra módosul
1 vagy 2 éves határozott tartamú HBO
szolgáltatásra kötött szerződés,
a 3. hónaptól a havidíj 2800Ft/2600Ft-ra módosul,
a határozott tartalmú szerződés lejárta után pedig
az ÁSZF szerinti havidíjra módosul
1 vagy 2 éves határozott tartamú HBO
szolgáltatásra kötött szerződés,
a 3. hónaptól a havidíj 2300Ft/2100Ft-ra módosul,
a határozott tartalmú szerződés lejárta után pedig
az ÁSZF szerinti havidíjra módosul
Családi+HD + MoziKlub csomagok együttes
igénybevétele es etén, 1 vagy 2 éves határozott
tartamú szerződéssel.

10.

TV

MoziKlub akció

visszavonásig

országos

1. hónapban a havidíj 390 Ft

TV

TVGO MoziKlub Filmcsomag

visszavonásig

országos

1. hónapban a havidíj 390 Ft

határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj
határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj

Nincs

11.

Új és meglévő Digitális
TV előfizetők
Új és meglévő TV GO
Lineáris TV felhasználók
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mértéke

Kedvezmény
mértéke
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12.

Érintett
szolgáltatás
TV

TV GO TV Alap csomag

Új és meglévő TV GO
felhasználók

visszavonásig

országos

1. hónapban a havidíj 500 Ft

határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj

Nincs

13.

TV

TV GO TV Családi csomag

Új és meglévő TV GO
felhasználók

visszavonásig

országos

1. hónapban a havidíj 2000 Ft

határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj

Nincs

14.

TV

Felvétel opció

Meglévő Digitális TV
előfizetők

visszavonásig

országos

kiszállási és utólagos szerelési díj 0
Ft

A Felvétel opció utólagos megrendelése esetén.

Nincs

15.

vezetékes tel efon

Belföldi opció

Az opciót újonnan
megrendelő előfizetők

visszavonásig

országos

Az opció havi díja az első hónapban
0 Ft

határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj

Nincs

16.

vezetékes tel efon

Mobil opció

visszavonásig

országos

vezetékes tel efon

Nemzetközi opció

visszavonásig

országos

Az opció havi díja az első hónapban
0 Ft
Az opció havi díja az első hónapban
0 Ft

18.

vezetékes
telefon,TV,
internet

Meghatározott területeken
időszakosan igénybe vehető
közös ajánlatok

visszavonásig

Területileg
esetenként
meghatározott

határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj
határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj
A vezetékes telefon Alap díjcsomag, valamint
internet és TV szolgáltatás együttes megrendel ése
és igénybevétele esetén egyedi előfizetői
szerződésben meghatározott kedvezmény

Nincs

17.

Az opciót újonnan
megrendelő ügyfelek
Az opciót újonnan
megrendelő előfizetők
Új és meglévő vezetékes
telefont valamint internet
és TV szolgáltatást
együttesen igénybevevő
előfizetők

19.

vezetékes
telefon,TV,
internet

Hálózatfejl esztéshez kötött közös
ajánlatok

Új vezetékes telefon
valamint internet és TV
szolgáltatást együttes en
igénybevevő előfizetők

visszavonásig

Hálózatfejlesztéssel
érintett terület

A vezetékes telefon, internet és TV szolgáltatás
együttes megrendelése és igénybevétele esetén a
hálózatfejlesztéss el érintett területen a Szolgáltató
az előszerződésben, illetve az alapján a később
megkötött előfizetői szerződésben a meghatározott
kedvezményt biztosítja.

Kedvezmény
mértéke

20.

mobil internet

Travel & Surf promóció
(roaming ajánlat)

mobil előfizetők (prepaid
is)

visszavonásig

roaming helyzetben
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Választott csomagtól függően
a szolgáltatás igénybevétel e
nagyobb bennefoglalt adatforgalom
illetve hosszabb érvényességi idő
• A Travel & Surf M roamin g adat
díjcsomagban bennefoglalt
adatmennyiség 50 MB helyett 100
MB, a csomag érvényességi ideje 24
óra helyett 3 nap (72 óra)
• A Travel & Surf L roaming adat
díjcsomagban bennefoglalt
adatmennyiség 250 MB helyett 1 GB,
a csomag díja 6990 Ft helyett 5990
Ft.

Nincs
Kedvezmény
mértéke
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21.

Érintett
szolgáltatás
mobil hang

Domino feltöltési bónusz

prepaid mobil előfizetők

visszavonásig

országos

bónusz hálózaton belüli percek és
adatforgalom
A bónuszra regisztrált ügyfelek
legalább 2500 Ft értékű el ektronikus
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 valam ely
mobilinternet szolgáltatással (pl.
NapiNet).

Előzetes regisztráció, legalább 2500 Ft értékű
elektronikus Domino feltöltés

nincs

22.

mobil hang

Domino rendelkezésre állási idő
meghosszabbítása

prepaid mobil előfizetők

visszavonásig

országos

45 nappal hosszabb rendelkezésre
állási idő

Azon ügyfeleink, akiknek a Domino előfizetői
kártyájuk rendelkezésre állása 2015.
decemberéb en jár le.

nincs

23.

mobil hang

100 MB ajándék adatforgalom új
Domino 5 SIM-ekhez

Új Domin o 5 ügyfelek

visszavonásig

országos

100 MB extra adatforgalom
egyszeri, mely 30 napon belül
használható fel belföldön.

Új Domin o 5 SIM aktiválás (QUICK-re nem
vonatkozik)

nincs

24.

mobil internet

Net&Roll és Net&Roll Társkártya
díjcsomag havidíj promóció

új határozott időtartamú
szerződést kötő Ne&Roll
ügyfelek

2015.12.31-ig

országos

A díjcsomagok havidíja a
Díjszabásban meghatározott helyett
990,- Ft/hó a szerződéskötés
hónapjában és az azt követő két
hónapban.

Határozott időtartamú szerződés, díjcsomagra
vállalt hűség

Kedvemény
méréke
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NetPlusz M és Domino NetPlusz M az érintett díjcsomagokra 2016.02.29-ig
havidíj promóció
az akciós időszakban
szerződést kötő ügyfelek

országos

A díjcsomagok havidíja a
Díjszabásban meghatárzott helyett
190,- Ft/hó a szerződéskötés
hónapjában és az azt követő első
hónapban.

Akció időtartama alatt történő szerződéskötés.

nincs

mobil internet

NetPlusz S és Domino NetPlusz S
havidíj promóció

az érintett díjcsomagokra 2016.02.29-ig
az akciós időszakban
szerződést kötő ügyfelek

országos

A díjcsomagok havidíja a
Díjszabásban meghatárzott helyett
190,- Ft/hó a szerződéskötés
hónapjában és az azt követő első
hónapban.

Akció időtartama alatt történő szerződéskötés.

nincs

27.

mobil internet

Domino 1GB leforgalmazhatóság

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

visszavonásig

országos

1 990 Ft-os leforgalmazhatóságot
tartalmazó Domino Web és Domino
Net termékhez ajándék 1 GB
adatmennyiséget adunk, amely az
aktiválás tól számított 7 napig
használható fel. Az ajándék 1GB 7
napos rendelkezésre állási ideje
vásárlást követően elindul, akkor is,
ha még nincs aktiválva semmilyen
adatdíjcsomag.

Aktív mobilinternet szolgáltatás megléte.

nincs

28.

mobil hang és
internet

Dominóból havidíjasra váltás
havidíj kedvezmény

Domino előfizetők, akik
havidíjas előfizetésre
váltanak

2016. április 1-ig

országos

Egy éven át 500 Ft
Legalább 3 hónapja Domino előfizető legyen az
havidíjkedvezmény a Move XS, Move ügyfél, legalább 1 éves határozott időtartamú
S, Move M, Move M ATK, Eco XS,
szerződés megkötése.
Eco Surf, Fun S, Music XS, Like S
díjcsomagok Díjszabásban
meghatározott havidíjából.

Kedvezmény
mértéke

29.

mobil hang és
internet

Dominóból havidíjasra váltás
havidíj kedvezmény

Domino előfizetők, akik
havidíjas előfizetésre
váltanak

2016. április 1-ig

országos

Egy éven át 1000 Ft
havidíjkedvezmény a Next S, Next S
ATK, Next M, Next M ATK, N ext XL,
Music S, Music M díjcsomagok
Díjszabásban meghatározott
havidíjából.

Legalább 3 hónapja Domino előfizető legyen az
ügyfél, legalább 1 éves határozott időtartamú
szerződés megkötése.

Kedvezmény
mértéke

30.

mobil hang és
internet

490 Ft-os Domino SIM csomag
online csatornában

az adott Domino SIM
csomagot a telekom.hu
oldalon megvásárló
ügyfelek

visszavonásig

országos

Új Domin o előfizetés Domino 5
díjcsomaggal, amely tartalmaz 12
hónapon át havi 10 perc díjmentes
beszélgetést a Telekom hálózatán
belül, valamint az aktiválás
hónapjában és az azt követő 2
hónapban havi 50 MB adatforgalmat
belföldi internetezésre. Az egyszeri

A Domino SIM csomag a megadott
paraméter ekkel csak a tel ekom.hu oldalon
megrendelve érhető el.

nincs
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Két év en keresztül havi 1000Ft
(Move M Aranytárskártya), ill etve havi
1500Ft (Next S Aranytárskárty a 2 év;
Next M Aranytárskártya 2 év, Next XL
Aranytárskártya 2 év)
havidíjkedvezményben részesül a
díjcsomagok Díjszabásban
meghatározott havidíjából.
Domino NetPlusz S-XXL és NetPlusz
S-XXL díjcsomagokba váltó
ügyfeleknek 2 hónapig
megnégyszerezzük a csomagban
foglalt adatot, továbbá a N etPlusz
S/Domino NetPlusz S adatdíjcsomag
esetéb en a havidíj /időszaki díj 190Ft
a megrendelés hónapjára és 2 teljes
hónapra.

Akció időtartama alatt új (akár Dominoról havidíjas
előfizetésre váltással) , 2 éves határozott idejű
előfizetői szerződés megkötése az akciós
díjcsomagok egyikére.

Kedvezmény
mértéke

Akció időtartama alatt új 2 éves határozott idejű
előfizetői szerződés megkötése az akciós
díjcsomagok egyikére.

SIM kártya használati díj 490 Ft.

31

mobil hang

Társkártya havidíjkedvezmény

Új előfizetők, mobil hang
Társkártya díjcsomaggal

2016. február 1március 31-ig

országos

32.

mobil internet

Adatpromóció NetPlusz valamint
Domino NetPlusz
adatdíjcsomagokban, valamint
NetPlusz S és Domino NetPlusz S
havidíj promóció

Új NetPlusz
adatdíjcsomag előfizetők

2016.03.012016.05.31.

országos

33.

mobil internet

Adatpromóció Net&Roll, valamint
Társkártya net&Roll mobilinternet
csomagokra

Új, vagy
hűséghosszabbító
Net&Roll ügyfelek

2016.03.012016.05.31.

országos

Net&Roll valamint Társkártya
Net&Roll mobilinternet csomagokba
váltó, illetve hűséghosszabbító
ügyfeleknek 2 hónapig
megnégyszerezzük a csomagban
foglalt adatot

34.

vezetékes
internet, mobil
hang és internet

Telekom Wi-Fi Fon

Mobil előfizetők Travel
& Surf S / M / L, EU100
Opció
EU Plusz
(hűségidővel/hűség
nélkül)
Next S/M /XL
Music XS / S/M
és otthoni vezetékes
internet előfizetők akinél
Wi-Fi hotspotot
üzemeltetünk a MT

visszavonásig

országos

Telekom Wi-fi Fon Prémium Telekom
Wi-fi
Fon
pr émium nincs
jogosultság:
jogosultság:
Belföldi és külföldi Fon hálózatra

Travel & Surf S / M /
belépést biztosító hozzáférés
L adatdíjcsomagok
mellé új előfizetés
esetén
Telekom Wi-fi Fon Alap jogosultság:

EU100 Opció mellé
Kizárólag belföldi Fon hálózatra
új előfizetés esetén
belépést biztosító hozzáférés

EU Plusz
(hűségidővel/hűség
nélkül) új előfizetés
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Új előfieztőnek számít, aki adott N etPlusz
nincs
adatdíjcsomagot a vásárlást meg előző 3 hónapban
nem használt/vásárolt.

Első hónapi
kedvezmény
mértéke
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hálózatán.

35.

mobil és otthoni
internet és hang

Integrált (Prémium) társkártya
ajánlat

Arany és Platina
kiemelts égi szintű
Otthoni előfizetők
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esetén
Telekom Wi-fi fon AlAp jogosultság:

Next S/M
díjcsomag mellé új
előfizetés vagy
magasabb
díjcsomagba váltás
esetén

Next XL díjcsomag
mellé

Music XS/S/M
díjcsomagok mellé
új előfizetés vagy
magasabb
díjcsomagba váltás
esetén
minden aktívan működő hotspot mellé otthoni
vezetékes internet előfiz etőink számára
Bővült az igénybe vehető Integrált Egy adott platina kedvezményjogosultságú Otthoni nincs
társkártyák (Pr émium) száma az szolgáltatás előfizetéshez 20 tetszőlegesen
Otthoni
szolgáltatást használó választott hang- vagy mobilinternet társkártya
ügyfelek számára
igényelhető új előfizetéssel vagy díjcsomagváltással
Egy adott arany kedvezményjogosultságú Otthoni
szolgáltatás előfizetéshez 10 tetszőlegesen
választott hang- vagy mobilinternet társkártya
igényelhető új előfizetéssel vagy díjcsomagváltással
Nem arany vagy platina kedvezményjogosultságú
előfizetéshez 3 tetszőlegesen választott hang- vagy
mobilinternet társkártya igényelhető új
előfizetéssel. Díjcsomag-váltással 1 Fun S Integrált
társkártya igényelhető.
Az
Integrált
(Prémium)társkártya további
igénybevételi feltételeit a Telekom Kapcsolat
Program Programszabályzatának 4.3 pontja,
valamint Havidíjas mobil szolgáltatások Díjszabás
8. Megjegyzés fejezetének 7. 8. és 9. pontja
tartalmazza
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Sorszám
36.

Érintett
szolgáltatás
mobil hang és
internet

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Akció tartama

Extra adat a mix és domino
díjcsomagokban

Fun S, Eco Surf, Domino
5 és Domino Surf
díjcsomagra előfizető új
ügyfelek

2016. március 1 - országos
2016. május 31.

Utolsó módosítás: 2016.03.01.
Hatálya: 2016.04.01.
File neve: Lakossagi_aszf_9 melleklet_akciok_20160401_uj

Területi hatálya

Kedvezmény

Feltételek

Jogkövetkezmény

1 GB extra adatmennyiség a Fun S, Új előfizetés és Domino-ból havidíjas előfizetése nincs
Eco Surf, Domin o 5, Domin o Surf váltás esetén.
csomagokban,
amelyet
az
előfizetéstől számított 3 hónapon
belül használhat fel az ügyfél.
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