egyÉni előfizetők telekom kedvezmÉnyrendszere
1. Fogalom-meghatározások
Az Egyéni Előfizetők Telekom kedvezményrendszere (továbbiakban: Kedvezményrendszer) a Magyar Telekom által nyújtott szolgáltatások többes igénybevétele
esetén az Előfizetők részére díjkedvezményt biztosító rendszer. A Kedvezményrendszerben részt vevő Előfizetők a Telekomtól azonos előfizetőként igénybevett,
meghatározott otthoni és mobilszolgáltatások számának függvényében, a jelen leírásban és a Kedvezményrendszerhez kapcsolódó aktuális akciók feltételeiben
meghatározott módon havidíj-kedvezményben részesülnek.
2. Igénybevételi feltételek

 Az Előfizető a Telekom otthoni szolgáltatások közül legalább két, különböző, Telekom kedvezményre jogosító szolgáltatást vegyen igénybe;
 A több szolgáltatás igénybevétele esetén az Előfizető személye azonos; és erről az előfizető nyilatkozott
 
Kedvezményrendszerben igénybe vett szolgáltatások ellenértékének számlázása és kiegyenlítése során az otthoni szolgáltatások egy otthoni folyószámlán
szerepelnek (egy számlán kerülnek kiszámlázásra), illetve mobilszolgáltatás igénybevétele esetén mobil előfizetések díjai egy mobil számlában kerülnek
kiszámlázásra (azokat a Szolgáltató egy mobil folyószámlán tartja nyilván).

 
A Kedvezményrendszerben történő részvétel alapját képező szolgáltatásokat az Előfizető egyazon otthoni, digitális vezetékes hálózaton veszi igénybe,
amennyiben az igényelt szolgáltatások esetében a Magyar Telekom ezt biztosítani tudja.

3. Telekom kedvezmény mértéke
A Kedvezményrendszer feltételeinek megfelelő egyéni Előfizetők, amennyiben az 5. pontban meghatározott díjcsomagokra vonatkozóan hatályban lévő előfizetői
szerződéssel rendelkeznek, és megfelelnek a Kedvezményrendszer feltételeinek, az adott díjcsomagra vonatkozó Telekom kedvezmény automatikusan, a
számlában kerül jóváírásra a díjcsomag havidíjából.
A kedvezmény mértéke függ az igénybe vett szolgáltatások számától is.

 
Két otthoni szolgáltatás igénybevétele esetén: Ha az Előfizető az 5. pontban meghatározott otthoni szolgáltatások közül két különböző típusúval








rendelkezik (tv, internet, telefon közül kettő különböző típusú), a kedvezmény mértéke a szolgáltatás kedvezményekkel csökkentett havidíjára vonatkozóan
20%.

Két otthoni + mobil szolgáltatás igénybevétele esetén: Amennyiben a két otthoni szolgáltatás mellett az Előfizető az 5. pontban meghatározott havidíjas
mobilszolgáltatást is igénybe vesz, úgy azok havidíjára is vonatkozik a 20% havidíjkedvezmény.
Három otthoni szolgáltatás igénybevétele esetén: Ha az Előfizető az itt meghatározott otthoni szolgáltatások közül három különböző típusúval rendelkezik
(tv, internet és telefon is), a kedvezmény mértéke a szolgáltatás kedvezményekkel csökkentett havidíjára vonatkozóan 25%.
Három otthoni + mobil szolgáltatás igénybevétele esetén: Amennyiben a három otthoni szolgáltatás mellett az Előfizető meghatározott havidíjas
mobilszolgáltatást is igénybe vesz, úgy azok havidíjára is vonatkozik a 25% havidíjkedvezmény.

Amennyiben az előfizető a kedvezményben már részesülő mobil folyószámlájára az Előfizető új mobil szerződést köt, vagy meglévő szerződését módosítja
az 5. pontban megadott díjcsomagok egyikére, a kedvezmény automatikusan érvényesül.
A kedvezmény csak aktív havidíjas előfizetésekre, minden hónapban az aktuálisan igénybevett díjcsomagokra érvényesül.
A kedvezmény nem vehető igénybe más olyan kedvezménnyel, akcióval, amelyek igénybevételi feltételei a Telekom kedvezmény igénybevételét kizárják.

A Partnerkártya kedvezmény a Telekom kedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe: mindkét kedvezményre való jogosultság esetén a Telekom
kedvezmény kerül alkalmazásra.

4. A kedvezmények számlázása
Az Előfizető által igénybe vett otthoni és mobil szolgáltatásokra vonatkozó díjakról (előfizetési és/vagy forgalmi és/vagy egyszeri díjakat) külön számlát kap, a
Telekom kedvezmény mindkét számlában megjelenik és levonásra kerül.
A Telekom kedvezmény összege a szolgáltatás havidíja alapján kerül számításra, miután az összes többi kedvezmény levonásra került.
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5. Telekom kedvezményre jogosító szolgáltatások és díjcsomagok
Szolgáltatás
Otthoni telefon

Díjcsomag
Alap
Százperces
Hoppá
Hoppá Plusz

Otthoni internet

NetMánia XS
NetMánia S
NetMánia M
NetMánia L
NetMánia XL
NetMánia XXL
NetMánia 1000

Szolgáltatás

Díjcsomag

TV díjcsomagok

IPTV Alap
IPTV Családi
IPTV Családi+HD
IPTV Szuper Családi HD
Sat TV Alap
Sat TV Családi
Sat TV Családi+HD
Sat TV Szuper Családi HD
Analóg KTV Alap
Analóg KTV Családi
Digitális KTV Alap
Digitális KTV Családi
Digitális KTV Családi+HD

Szolgáltatás

Díjcsomag

Mobil hang díjcsomagok

Mobil S
Mobil M
Mobil L
Mobil XL

Mobilinternet díjcsomagok

Net 400 MB
Net 1 GB
Net 4GB
Net 10GB
Net 30GB
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