Lakossági Általános Szerződési Feltételek
9. Melléklet

Akciók

Sorszám

Érintett
szolgáltatás

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

Feltételek

Jogkövetkezmény

1.

vezetékes
telefon, 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

TVGO MoziKlub Filmcsomag

Új és meglévő TV GO
Lineáris TV felhasználók

visszavonásig

országos

1. hónapban a havidíj 390 Ft

határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj

Nincs

3.

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

4.

TV

TV GO TV Családi csomag

visszavonásig

országos

1. hónapban a havidíj 2000 Ft

TV

Felvétel opció

visszavonásig

országos

határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj
A Felvétel opció utólagos megrendelése esetén.

Nincs

4.

vezetékes tel efon

Belföldi opció

visszavonásig

országos

kiszállási és utólagos szerelési díj 0
Ft
Az opció havi díja az első hónapban határozatlan tartamú szerződéssel, második
0 Ft
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj

Nincs

5.

Új és meglévő TV GO
felhasználók
Meglévő Digitális TV
előfizetők
Az opciót újonnan
megrendelő előfizetők

6.

vezetékes tel efon

Mobil opció

Az opciót újonnan
megrendelő ügyfelek

visszavonásig

országos

Az opció havi díja az első hónapban határozatlan tartamú szerződéssel, második
0 Ft
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj

Nincs

7.

vezetékes tel efon

Nemzetközi opció

Az opciót újonnan
megrendelő előfizetők

visszavonásig

országos

Az opció havi díja az első hónapban határozatlan tartamú szerződéssel, második
0 Ft
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj

Nincs

8.

vezetékes
telefon,TV,
internet

Meghatározott területeken
időszakosan igénybe vehető
közös ajánlatok

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

visszavonásig

Területileg
esetenként
meghatározott

A vezetékes telefon Alap díjcsomag, valamint
internet és TV szolgáltatás együttes megrendel ése
és igénybevétele esetén egyedi előfizetői
szerződésben meghatározott kedvezmény

Kedvezmény
mértéke

9.

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

Utolsó módosítás: 2016.11.02.
Hatálya: 2016.11.08.
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Nincs
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Sorszám

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

10.

Érintett
szolgáltatás
mobil hang

Domino feltöltési bónusz

prepaid mobil előfizetők

visszavonásig

országos

bónusz hálózaton belüli percek és
Előzetes regisztráció, legalább 2500 Ft értékű
adatforgalom
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 valam ely
mobilinternet szolgáltatással (pl.
NapiNet).

nincs

11.

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.

nincs

Utolsó módosítás: 2016.11.02.
Hatálya: 2016.11.08.
File neve: Lakossagi_aszf_9 melleklet_akciok_2016.11.08_akcio

Feltételek

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

Jogkövetkezmény
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Sorszám

Érintett
szolgáltatás
mobil internet

Akció megnevezése

13.

14.

12.

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

Feltételek

Jogkövetkezmény

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

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

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

nincs

vezetékes
internet, mobil
hang és internet

Telekom Wi-Fi Fon

Havidíjas mobil
előfizetők Travel & Surf
EU S / M / L, Travel &
Surf World S, 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
hálózatán.

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 bel földi
internetezésre. Az egyszeri SIM
kártya használati díj 490 Ft.
Telekom Wi-fi Fon Prémium
jogosultság:
Belföldi és külföldi Fon hálózatra
belépést biztosító hozzáférés

Utolsó módosítás: 2016.11.02.
Hatálya: 2016.11.08.
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Telekom
Wi-fi
jogosultság:

fon

prémium nincs

Travel & Surf EU S /
M / L , Travel C Surf
World S, roaming
csomagok mellé új
Telekom Wi-fi Fon Alap jogosultság:
előfizetés es etén
Kizárólag b elföldi Fon hálózatra
kizárólag havidíjas
belépést biztosító hozzáférés
és MIX
előfizetőknek

EU Plusz
(hűségidővel/hűsé
g nélkül) új
előfizetés es etén
Telekom Wi-fi fon AlAp jogosultság:

Next S/M
díjcsomag mellé új
előfizetés vagy
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Sorszám

15.

Érintett
szolgáltatás

mobil és otthoni
internet és hang

Akció megnevezése

Integrált (Prémium) társkártya
ajánlat

Igénybevevők köre

Arany és Platina
kiemelts égi szintű
Otthoni előfizetők

Utolsó módosítás: 2016.11.02.
Hatálya: 2016.11.08.
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Akció tartama

visszavonásig

Területi hatálya

Kedvezmény

Feltételek

Jogkövetkezmény

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 kedvezm ényjogosultságú nincs
társkártyák (Pr émium) száma az Otthoni
szolgáltatás
előfizetéshez
20
Otthoni szolgáltatást használó tetszőlegesen választott hang- vagy mobilin ternet
ügyfelek számára
társkártya igényelhető új előfizetéssel vagy
díjcsomag-váltással
Egy adott arany kedvezményjogosultságú Otthoni
szolgáltatás előfizetéshez 10 tetszőlegesen
választott hang- vagy mobilinternet társkártya
igényelhető új előfizetéss el 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 feltétel eit 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

Érintett
szolgáltatás
otthoni internet

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Promóciós Havidíj kedvezmény

17

mobil hang és
internet

18.

mobil hang és
internet

161.

Területi hatálya

Kedvezmény

Feltételek

NetMánia XL és XXL
2016. 05.11-től
csomagra előfizető új
visszavonásig
előfizetők, vagy ezen
csomagokra az akcióban
díjcsomagot váltók

országos

Az 5/c
rögzített
esetéb en
esetéb en
mértéke

NetMánia XL vagy XXL-re kötött új szerződés Kedvezmény
esetén, vagy ezen csomagokra történő mértéke
csomagváltás esetén havidíjkedvezményt biztosít a
Szolgáltató.
Az akcióban történő szerződéskötés es etén az
akciós havidíj-kedvezménnyel igénybe vett
NetMánia XL és XXL csomagok csak a 2016.
májustól érvényes új feltétel ek szerinti Magenta 1
kedvezménycsomagban
lehetnek
részes
díjcsomagok. A Magenta 1 kedvezménycsomagra
2016. májusi változást megelőző, a régi feltételek
szerint fennálló szerződés esetén a kedvezm ényes
promóciós NetMánia XL vagy XXL csomagra
történő díjcsomagváltással történő szerződéskötés
(új határozott tartamú szerződéskötés ) mell ett a
Magenta 1 kedvezménycsomag fenntartása csak
az
új
feltételek szerinti
Magenta 1
kedvezménycsomagra történő átszerződés esetén
lehetséges.

Új időszakos Travel & Surf World
S roaming csomag

mobil havidíjas és
Domino előfizetők

2016.06.01.2016.12.31-ig

A Travel & Surf World S roaming
csomag a 690 Ft-os díjért 10 MB
adatmennyiséget biztosít 24 óra
időtartamra, illetv e az érvényesség
időtartama al att100% kedvezményt
biztosít az EU roamin g többletdíjból.

Számlázási egység 100 KB, egyszerre csak egy nincs
Travel & Surf roaming csomag lehet aktív. További
feltétel ek meg egyeznek a díjszabás 7.3.1.
pontjában található Travel & Surf roaming
csomagok általános feltétel eivel.

Travel & Surf EU L promóció

mobil havidíjas és
Domino előfizetők

2016.06.01visszavonásig

országos, a
telekom.hu oldalon
található információ
azon országok
köréről, amelyekben
felhasználható a
csomagban foglalt
adatmennyiség
országos, a
csomagban foglalt
adatmennyiség az EU
zónában használh ató
fel

5990 Ft hleyett 4990 Ft a csomag
heti díja

A szolgáltatás megrendelése.

Utolsó módosítás: 2016.11.02.
Hatálya: 2016.11.08.
File neve: Lakossagi_aszf_9 melleklet_akciok_2016.11.08_akcio

Akció tartama

Mell éklet 6. pontjában
havidíjból Netmánia XL
500Ft és NetMánia XXL
1900Ft a kedvezmény

Jogkövetkezmény

nincs
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Sorszám
19.

Érintett
szolgáltatás
mobil internet

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Level Up eseti forgalombővítő
opció promóció

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

Level Up eseti
2016.08.15forgalombővítő opciót az 2016.09.30.
akció időtartama alatt
megrendelő havidíjas és
Domino előfizetők

országos

A promóció időtartama alatt egy
alkalommal igénybevehető 1GB
adatmennyiség. Az adatmennyiség
2016. december 31. napjáig
használható fel.




Új, NetPlusz
adatdíjcsomagra
előfizetők

2016.09.012017.01.31.

országos

Új előfizetők esetén Domino
NetPlusz és NetPlusz díjcsomagok
bennefoglalt adatm ennyiségét 2
hónapig megnégyszerezzük.



Új és meglévő előfizetők es etén a
Net&Roll, valamint Társkártya
Net&Roll mobilinternet díjcsomagok
bennefoglalt adatm ennyiségét 2
hónapig megnégyszerezzük.

20.

mobil internet

Adatpromóció NetPlusz valamint
Domino NetPlusz
adatdíjcsomagokban,

21.

mobil internet

Adatpromóció Net&Roll, valamint Új, vagy meglévő
Társkártya Net&Roll mobilinternet Net&Roll mobilinternet
csomagokra
csomagra előfizetők

2016.09.012017.01.31.

országos

22.

mobil internet

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

szeptember 1-t
követően (az ügyfél
fordulónapjától)
2017. január 31-ig
vagy visszavonásig

országos

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

Utolsó módosítás: 2016.11.02.
Hatálya: 2016.11.08.
File neve: Lakossagi_aszf_9 melleklet_akciok_2016.11.08_akcio



A Korlátlan TV és film opció
a promóció ideje alatt az
opció havidíjának
megfizetés e nélkül vehető
igénybe.

A promócióban részt vevő
ügyfeleknek függetlenül attól, hpgy
milyen díjcsomagban vannak, az
adatforgalmazás es eténmaximális a
kínált
le- /fel töltési
seb esség
(300/50Mbits/s).

Feltételek

Jogkövetkezmény

990Ft ért 1GB adatmennyiség,
az adatmennyiség 2016. december 31-ig
bármilyen típusú adatforgalomra
felhasználható
egy előfizetéshez egyszer vehető igénybe
az igénybevételhez meglévő mobil internet
szolgáltatás szükséges
Új előfizetőnek számít, aki az akció
időtartamát meg előző 3 hónapban azonos
NetPlusz adatdíjcsomagra szerződést nem
kötött.

nincs



Új vagy meglévő előfizető az akció
időtartama alatt új 2 éves határozott idejű
előfizetői szerződést köt az akciós
díjcsomagok egyikére.

1 havi igénybevett
kedvezmény
összege



Amennyiben a promóció s időszak előtt
már rendelkezett Korlátlan TV és film
opcióval, úgy a promóciós időszakleteltét
követően a havidíj ismét fizetendő..
A rendeltetésszerű használatra az ÁSZF –
ben meghatározottak irányadók a
promóció ideje alatt is.
A TVGO használatával kapcsolatos
részletek a 2/d mellékl etben találhatóak.
Egy regisztrációhoz összesen egyidejűleg
2 különböző eszköz kapcsolható a
következő 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

nincs







nincs
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Sorszám

Érintett
szolgáltatás
mobilhang

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Next Aranytárskártya
havidíjkedvezmény

24.

vezetékes
telefon, TV,
internet

25.

26.

23.

Területi hatálya

Kedvezmény

Új előfizetők, mobil hang 2016. 09.01- től
Aranytárskártya
2016.12.31-ig
díjcsomaggal

országos

Egy éven ker esztül havi 1500Ft a
Next M Aranytárskárty a és a N ext XL
Aranytárskártya
díjcsomagok
díjából, illetve egy éven keresztül
havi 700 Ft a Next S Aranytárskártya
díjcsomagok havi díjából.

Karácsonyi havidíj promóció

Új TV és/vagy új otthoni
internet előfizető

visszavonásig,
legkésőbb 2017,
jan. 15-ig.

országos

Az otthoni szolgáltatások (tv,
internet, telefon) teljes havidíja az
első két hónapban 0 Ft.

mobil hang

Domino Most opció

Új és meglévő Domin o
hang előfizetők

2016. 11.0 1-jétől –
2017. január 31-ig.

országos

mobil hang

Számhordozási promóció

Számhordozáskor Next
S, Next S
Aranytárskártya, Next M,
Next M Aranytárskártya
díjcsomagot választó
ügyfelek.

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
el érhető
minden
(értékesíthető és l ezárt) Domino
díjcsomagban,
Next S és Next S Aranytárskártya
díjcsomagok esetén 1000 Ft, Next
M és Next M Aranytárskártya
díjcsomagok esetén 2000 Ft havidíj
kedvezmény a hűségnyilatkozat
időtartama alatt

Utolsó módosítás: 2016.11.02.
Hatálya: 2016.11.08.
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Akció tartama

Feltételek


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

új TV- vagy otthoni in ternet-előfizetés 2
éves határozott idejű szerződéssel
történő megrendelése esetén, amennyiben az Előfizető az új
szerződéskötéssel három különböző
otthoni szolgáltatás (TV, otthoni
internet, otthoni telefon ) egyidejű
előfizetőjévé válik - 100% havidíj
kedvezményt biztosít mindhárom
szolgáltatás vonatkozásában.
További feltétel, hogy az előfizető
mindhárom igénybe vett
szolgáltatását a szolgáltató jelenleg is
értékesíthető díjcsomagjaival veszi
igénybe 2 éves határozott idejű
szerződéssel, kivéve Közszolgálati TV
csomag.
Egyéb kedvezményekkel való együttélés és 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..
Hívószámhordozás más szolgáltatótól a
Telekomhoz és ezzel egyidejűleg 24 hónapos
hűségnyilatkozatot vállalnak Next S, Next S
Aranytárskártya, Next M, N ext M Aranytárskártya
díjcsomagok valamelyikére.


Kedvezmény
mértéke

Kedvezmény
mértéke

nincs

nincs
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Sorszám

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

Feltételek

Jogkövetkezmény

272.

Érintett
szolgáltatás
mobil hang

Like S adatnövelés

Like S díjcsomagot
használó előfizetők

2016.12.31-ig

országos

2 GB bennefoglalt adattartalom

Like S díjcsomagot használó ügyfelek

nincs

28.

TV

Szuper HBO MaxPak

Új és meglévő HBO
előfizetőknek

2016. november 08- országos
tól visszavonásig

Havidíj 1/2 határozott tartam esetén 1 vagy 2 éves határozott tartamú HBO
2800Ft/2400Ft a határozott tartam szolgáltatásra kötött szerződés,
végéig
a határozott tartalmú szerződés lejárta után pedig
az ÁSZF szerinti havidíjra módosul

Kedvezmény
mértéke

29.

TV

Szuper HBO Pak

Új és meglévő HBO
előfizetőknek

2016. november 08- országos
tól visszavonásig

Havidíj 1/2 határozott tartam esetén 1 vagy 2 éves határozott tartamú HBO
2300Ft/2000Ft a határozott tartam szolgáltatásra kötött szerződés,
végéig
a határozott tartalmú szerződés lejárta után pedig
az ÁSZF szerinti havidíjra módosul

Kedvezmény
mértéke
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