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SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS
HAVIDÍJ KEDVEZMÉNYRŐL
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
(továbbiakban Szolgáltató)

Előfizetés hívószáma: XXXXXXXXX
Dátum: XXXX.XX.XX
Előfizető neve: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Előfizetői szerződés száma: XXXXXXXX
Egyedi előfizetői szerződésben az előfizetésre vállalt költési szint (bruttó Ft): XXXX
Kötbér, mely az igénybe vett havidíj kedvezmény szerint kerül megállapításra (Ft): XXXX
Szerződés határozott időtartama (hónap): 12

A Szolgáltató mobil rádiótelefon és/vagy internet szolgáltatásának Előfizetője, tudomásul veszi és elfogadja, hogy:

a) jelen, az egyedi előfizetői szerződés elválaszthatatlan részét képező szerződés-kiegészítés aláírásától (hatályba lépés napja) 
kezdődően az egyedi előfizetői szerződésben megjelölt határozott időtartamra tekintettel, annak (továbbiakban: hűségidő) első 
három hónapjában a Szolgáltató a jelen dokumentumban és az Általános Szerződési Feltételeiben részletesen meghatározott 
kötelezettségekkel járó a fenti táblázatban megjelölt mértékű vállalt költési szinthez kapcsolódó havidíjkedvezményt, valamint 
amennyiben a szerződéskötés Domino előfizetés havidíjas előfizetésre történő átváltásával jött létre, úgy ahhoz kapcsolódóan 
szintén az első három hónapban további XXXX,- Ft/ hó havidíjkedvzeményt nyújt az Előfizetőnek;

b) A kedvezmény igénybevételének feltételei:
1) a jelen szerződés-kiegészítésben rögzített hívószámú előfizetésre vonatkozóan a jelen megállapodás hatályba lépésétől számított 
fent megjelölt hűségidő tartamán belül az Előfizetői szerződést az Előfizető nem mondja fel, vagy 6 hónapon túlmenően nem 
szünetelteti, illetve az nem kerül a Szolgáltató részéről felfüggesztésre, szüneteltetésre illetve felmondásra az Előfizető 
érdekkörében bekövetkezett okból. Előfizető érdekkörében bekövetkezett oknak számít a Szolgáltató részéről számlatartozás (vagy 
egyéb, szolgáltató általi rendkívüli felmondásra, ill. felfüggesztésre okot adó körülmény) miatt történő szolgáltatás felfüggesztés, 
szüneteltetés is. A hűségidő tartama alatt az Előfizető kérésére a Szolgáltatás legfeljebb 6 hónapig szünetelhet, ez esetben a 
hűségidő, így az Előfizetői Szerződés határozott időtartama a szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik.

2) a jelen Szerződés-kiegészítés hatályba lépésétől számított fent megjelölt hűségidőn belül az Előfizető olyan díjcsomag 
kombinációba, mellyel a vállalt költési szint nem teljesül nem válthat. Előfizető felelőssége az esetleges díjcsomagváltás esetén 
figyelemmel lenni arra hogy amennyiben valamely szolgáltatás díjcsomagját alacsonyabb havidíjra módosítja, úgy azzal egyidejűleg 
más szolgáltatása tekintetében magasabb díjcsomagba váltson, annak érdekében, hogy a vállalt költési szint megmaradjon. Az 
előfizetéshez kapcsolódóan a Szolgáltató által biztosított egyéb kedvezményeket (pl. Telekom kedvezmény, Partnerkártya 
kedvezmény, stb.) a hatályos Általános szerződési feltételek tartalmazzák, amennyiben a számla összege ezek miatt lesz a vállalt 
költési szintnél alacsonyabb, nem minősül szerződésszegésnek az Előfizető részéről.

c)  A szerződés- kiegészítésben foglaltak megszegésének jogkövetkezménye:
amennyiben az Előfizető a fenti kötelezettségeket megszegi, az igénybevett kedvezménynek megfelelő mértékű kötbért köteles 
fizetni a Szolgáltatónak. A jelen szerződés-kiegészítés aláírásával az Előfizető a kedvezmény elvesztése és így a kötbérfizetési 
kötelezettsége beállta esetére tartozáselismerő nyilatkozatot tesz, ami az esetleges behajtási eljárás során felhasználható; az 
Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint jogosult a követelést - ide értve a 
járulékos követeléseket is - harmadik személynek átadni, amely ezen megállapodás feltételeit nem befolyásolja;

Frissítve: 2018.11.05

Az Előfizető kijelenti, hogy a jelen szerződés-kiegészítésben foglaltakat megértette és maradéktalanul elfogadja.
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