SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS
HANG DÍJCSOMAG DÍJAI ÉS KONDÍCIÓI
Szolgáltató adatai:
Szolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Telephely: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.
Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-10-041928 szám alatt
Telefon: (36-1) 265-9200, Fax: (36-1) 204-4128
Internet, on-line ügyfélszolgálat: www.telekom.hu, E-mail: http://www.telekom.hu/irjonnekunk
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XXXXXXXXXXXX díjcsomag havidíja
- e-Pack kedvezménnyel (bruttó) X.XXX Ft
- e-Pack kedvezmény nélkül X.XXX Ft
Havi díj leforgalmazhatóság: XXXX perc vagy SMS belföldön és EU roaming felhasználásra
Perc és SMS díjak belföldön
- Hálózaton belül (bruttó): XXX Ft
- Egyéb belföldi hálózatba (más mobil és vezetékes alapdíjas hívásirányokba), illetve EU roaming irányokba (bruttó) XXX Ft
Külföldi hálózatba küldött SMS díja (bruttó) XXX Ft/db
MMS díjak
Telekom mobil előfizetőnek vagy e-mail címre küldött MMS XXX Ft
Egyéb előfizetőnek küldött MMS XXX Ft
Külföldi számra küldött MMS XXX Ft
A fenti perc és SMS díjak belföldön és EU roaming helyzetben, alapdíjas irányokban érvényesek a havidíj leforgalmazását követően.
Az EU roaming többletdíj ezekben a díjcsomagokban 100%-ban jóváírásra kerül.

Tájékoztatás az igényelhető kedvezményekről
Magenta 1 kedvezmény (30%)
A Magenta1 kedvezménycsomagot olyan új, vagy már szerződött egyéni előfizető veheti igénybe, aki a Magyar Telekom Nyrt. alábbi
feltételek szerinti otthoni és mobil szolgáltatásait személyben azonos előfizetőként veszi igénybe (és erről nyilatkozik). Amennyiben
az Előfizető több otthoni és/vagy mobil folyószámlával rendelkezik, akkor szükséges megjelölni 1 otthoni és 1 mobil folyószámlát (a
szolgáltatások ellenértékének számlázása és kiegyenlítése egy számladokumentum alapján történik minden folyószámla esetén),
amire a Magenta1 kedvezmény vonatkozni fog.
A Magenta 1 kedvezménycsomag érvényesítéséhez legalább kettő eltérő otthoni szolgáltatás (hang, internet vagy TV) és legalább
egy mobilszolgáltatás egyidőben történő igénybevétele szükséges a következők szerint:
-Otthoni internet: a szolgáltató elérhető hálózati képességeitől függő sávszélességgel, Net S Plusz, Net S 150/5, Net S 150/50, Net
M 300/20, Net M 300/75, Net L 500/22, Net L 1000/1000, Net XL 2000/1000 díjcsomaggal;
-Televízió: Alap, Szuper Családi HD vagy Szuper Családi Mozi csomag - 2018. szeptember 1-je utáni megrendelés esetében. Az Alap
vagy Szuper Családi HD csomag műholdas televízió szolgáltatás (Sat TV) bevonása a kedvezménycsomagba csak akkor lehetséges,
ha Előfizető Net S Plusz otthoni internet díjcsomaggal rendelkezik;
-Otthoni telefon: Alap vagy Hoppá Plusz díjcsomag - 2018. szeptember 1-je utáni megrendelés esetében;
-Mobil: lakossági havidíjas (vagy MIX típusú) mobiltelefon előfizetés, hang (Mobil S, M, L, XL, XXL, Korlátlan) és mobilinternet (Net
Alap, Net 3GB, Net 6 GB, Net 15 GB, Korlátlan Net) díjcsomag-kombinációval.
Az otthoni folyószámlán lévő összes szolgáltatásnak 2018. szeptember 1-je utáni megrendelésűnek kell lennie.
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A fenti lista szerinti elnevezésű, de 2018. szeptember 1. előtt megrendelt díjcsomag megléte esetén az Előfizetőnek külön jeleznie
kell az igényét az új Magenta1 kedvezménycsomagra. A Magenta1kedvezménycsomagot 2018. szeptember 1. előtti feltételek
szerint igénybe vevő előfizetőknek szintén jelezniük kell, amennyiben a 2018. szeptember 1-jétől hatályos Magenta 1
kedvezménycsomagot szeretnék igénybe venni a meglévő Magenta 1 kedvezménycsomagjuk helyett
A Magenta1 30%-os havidíj kedvezmény a megjelölt otthoni és mobil folyószámlán lévő összes, megfelelő díjcsomagra és
díjcsomag-kombinációs előfizetésre érvényesül, illetve kizáró a Telekom kedvezménnyel és - erre vonatkozó egyéb, kifejezett
rendelkezés hiányában - minden más kedvezménnyel.

Telekom kedvezmény
" 2 db különböző Telekom otthoni szolgáltatás esetén 20 % kedvezményt
" 3 db különböző Telekom otthoni szolgáltatás esetén 25 % kedvezményt biztosít a szolgáltató a havidíjas mobil díjcsomag
havidíjából.
Mobil díjcsomagok esetében a Telekom kedvezmény csak a 2017. március 23. után bevezetett havidíjas mobil díjcsomagokra
érvényes, amennyiben ezen mobil előfizetések díjai egy mobil számlában kerülnek kiszámlázásra (azokat a Szolgáltató egy mobil
folyószámlán tartja nyilván), emellett az előfizető rendelkezik legalább két különböző otthoni szolgáltatással is (otthoni telefon,
otthoni internet, tévé szolgáltatás), mely szolgáltatások szintén egy otthoni
folyószámlán szerepelnek (egy számlán kerülnek
kiszámlázásra). A kedvezmény igénybevételéhez a mobil és otthoni folyószámlák összekapcsolása szükséges. A folyószámlák
rendezése és összekapcsolása a Telekom üzletekben, illetve az ingyenesen hívható 1414-es ügyfélszolgálati
telefonszámon
intézhető.

Partnerkártya kedvezmény
A havidíj-kedvezmény mértéke 20%, a folyószámlán lévő havidíjas mobil díjcsomagok díjából, kivéve az alábbi:
" a hang és adat díjcsomagok együttes havidíját tekintve a legmagasabb havidíjú előfizetésre. Havidíj egyezés esetén a legkorábban
kötött szerződésre a szolgáltató nem biztosítja a kedvezményt.
A Partnerkártya kedvezmény csak a 2017. március 23. után bevezetett havidíjas mobil díjcsomagokra vehető igénybe. Az előfizető a
Partnerkártya kedvezményben akkor részesülhet amennyiben ezen előfizetések díjai egy számlában kerülnek kiszámlázásra (azokat
a Szolgáltató egy mobil folyószámlán tartja nyilván)
Folyószámlánként maximum 9 mobil előfizetésre vehető igénybe a kedvezmény
A Partnerkártya - és Telekom kedvezmény 20-25 %-os kedvezmény összege a havidíjas mobil díjcsomag (hang és mobilinternet
csomag) havidíja alapján, az egyéb kedvezmények (határozott időtartamú /hűségidős/ szerződéséért kapott havidíj-kedvezmény,
e-Pack kedvezmény, egyéb promóciós kedvezmények) levonását követően kerül számításra,.
A Partnerkártya kedvezmény a Telekom kedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe: mindkét kedvezményre való jogosultság
esetén a Telekom kedvezmény kerül alkalmazásra.
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