EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/MEGRENDELŐLAP INTEGRÁLT CSOMAGOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
ÜZLETI ELŐFIZETŐ RÉSZÉRE Connect Ráció, Compleo Connect csomagok igénybevételére
2017. július 1-től visszavonásig
SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Magyar Telekom Nyrt.
Adószám: 10773381-2-44
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Postacím: 1519 Budapest, Pf. 434.
Telefonos ügyfélszolgálat és hibabejelentő:1435
(az ügyfélszolgálat a hét minden napján 6-22 óráig –,
a hibabejelentő a hét minden napján, 0-24 óráig a
Magyar Telekom vezetékes és mobil hálózatából
díjmentesen hívható).
Internetes honlap címe: www.telekom.hu
E-mail: http://www.telekom.hu/uzleti/irjonnekunk

________________ _ _ _ _ _
Előfizető-azonosító MT ügyfél-azonosító:
_ _
Értékesítő azonosítója
Ügynökkód:

Dealerkód:

Előfizető adatai
Előfizető cégszerű elnevezése:
Székhelye:
Cégjegyzékszám:
Adószáma:
Létesítési cím (előfizetői végberendezés felszerelésének a helye):
Nyilatkozat már meglévő Magyar Telekom Nyrt.- helyhez kötött telefon- és/vagy internet szolgáltatásra vonatkozó előfizetésről
 Az előfizető nem rendelkezik Magyar Telekom Nyrt.- helyhez kötött telefon- és/vagy internet szolgáltatásra vonatkozó előfizetéssel.
 Az előfizető rendelkezik Magyar Telekom Nyrt.- helyhez kötött telefon- és/vagy internet szolgáltatásra vonatkozó előfizetéssel, és ezt legkésőbb a
Connect szolgáltatás kiépítésével egyidejűleg Connect előfizetésre módosítja.
A módosítani kívánt Magyar Telekom Nyrt.- előfizetéshez tartozó bejelentkezési azonosító: …………………………
Meglévő kapcsolási szám(ok*), amely(ek)re a hozzáférést kéri: …………………………
(*analóg, BUSINESS VOICE CLASSIC2 PMP, BUSINESS VOICE CLASSIC2 PP10, 2 hívószámos Digitális telefon, kábeltelefon)
(BUSINESS VOICE CLASSIC2 PP10 csatlakozásról Digitális telefonra történő migráció nem kérhető!)
Meglévő kapcsolási szám(ok**), amelye(ke)t kér megszüntetni: …………………………
(** BUSINESS VOICE CLASSIC2 PMP, BUSINESS VOICE CLASSIC2 PP10, Digitális telefon, kábeltelefon)
Értesítési cím:
Számlaküldési cím:
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Kapcsolattartó neve:
Azonosító okmányának típusa:

Értesítési telefonszáma:
Azonosító okmányának száma:

Kapcsolattartó e-mail címe:
(A kapcsolattartói adatok megadása az eszközök kiszállítása, átvétele miatt kötelező!)
A kapcsolattartásra alkalmas e-mail és telefonszám elérhetőségeket abból a célból bocsátottam a Szolgáltató rendelkezésére, hogy ezeken az
elérhetőségeken az előfizetői szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben értesítsen, s az értesítés e módját elfogadom. Hozzájárulok, hogy a
Szolgáltató az általa nyújtott internet szolgáltatás részeként biztosított e-mail címet hivatalos kapcsolattartási pontként regisztrálja. Ezzel egyidejűleg az
Előfizető kijelenti, hogy ezen e-mail címen vagy telefonszámon kíván értesítéseket kapni a Szolgáltatótól és elfogadja az értesítés e formáját hivatalosnak az
előfizetői szerződést érintő kérdésekben, és a szerződéssel összefüggő információkérés, tájékoztatás céljára. Amennyiben az Előfizető az internet
szolgáltatás részeként biztosított e-mail címtől eltérő e-mail címet kíván e célra a szolgáltató rendelkezésére bocsátani, azt a kapcsolattartás céljára szolgáló
elérhetőségek között teheti meg.
My T-Systems főadminisztrátor (Compleo Connect csomagokhoz)
Név:
Mobil telefonszám*:
E-mail cím:
Rövidített cégnév**:
*SMS értesítések céljából a mobil telefonszám megadása kötelező
** 5-20 karakter lehet, kisbetűt és számot tartalmazhat, és nem kezdődhet számmal.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Ahol jelen dokumentum vagy annak a I. ELŐFIZETŐI JOGVISZONYT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK cím szerinti MELLÉKLETE Eszr.
rövidítést tartalmaz, ott ezen a Nemzeti Média- és Hírközlési hatóság elnökének 2/2015. (III.30.) NMHH rendeletét kell érteni, ahol pedig
zárójeles betűjelzést (x), ott ez a jelzés az Eszr.7.§ (1) bekezdés szerinti, az egyedi előfizetői szerződés tartalmi elemeinek előírására vonatkozó
egyes pontoknak illetve alpontoknak felel meg.
Ahol jelen dokumentum, vagy annak a I. ELŐFIZETŐI JOGVISZONYT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK cím szerinti MELLÉKLETE Eht.
rövidítést tartalmaz, ott ezen az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényt kell érteni.
Ahol jelen dokumentum vagy annak a I. ELŐFIZETŐI JOGVISZONYT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK cím szerinti MELLÉKLETE Ptk.
rövidítést tartalmaz, ott ezen a 2013. évi V. sz. törvényt kell érteni.
Ahol jelen dokumentum a „Connect csomag” kifejezést használja, ott ezen minden rendelhető integrált termék összefoglaló nevét kell érteni.
I. ELŐFIZETŐI JOGVISZONYT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK
Az előfizetői jogviszonyt
1. jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/MEGRENDELÉS,
2. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÜZLETI ELŐFIZETŐ RÉSZÉRE,
3. akcióban történő részvétel esetén AKCIÓS MELLÉKLET,
4. a MELLÉKLETEK cím alatti MELLÉKLET/MELLÉKLETEK,
5. továbbá a www. telekom.hu-n elérhető, a Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei elektronikus hírközlési szolgáltatások
igénybevételére vonatkozóan Üzleti Előfizetők részére (rövid neve: Üzleti ÁSZF, ÜÁSZF) szabályozza.
MELLÉKLETEK:
Csak azon MELLÉKLETEK képezik az EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/MEGRENDELÉS részét, amelyek azon szolgáltatásra, csomagra,
eszközre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák, amelyekre az Előfizető a EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/MEGRENDELÉS Igényelt
kedvezmény bekezdésben jelöltek szerint szerződik.
1. számú MELLÉKLET: Connect Ráció
2. számú MELLÉKLET: Compleo Connect
3. számú MELLÉKLET: Eszköz megrendelő Connect Ráció, Compleo Connect (D,DN,F) csomagok mellett
OPCIONÁLISAN VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI, ADATLAPOK, MELLÉKLETEK:
4. számú MELLÉKLET: Connect Mobil opció és Connect Minden Mobil opció Connect Ráció, Compleo Connect csomagok mellett
5. számú MELLÉKLET: Domain név regisztrációs szolgáltatás igénylőlap és módosító adatlap Connect Ráció, Compleo Connect csomagok
mellett
6. sz. MELLÉKLET: Microsoft Office 365 online szoftver licence használatra vonatkozó szerződés Connect Ráció, Compleo Connect (D, DN, F,
K) igénybevétele mellett IT levelezési szolgáltatás aktiválásához
Amennyiben bármely más, a jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS-sel igénybe vett Connect szolgáltatásra tekintettel kedvezményes, vagy
teljes áru eszköz adásvétele is történik, az eszközre vonatkozó szerződéses feltételek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező,
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ESZKÖZ MEGRENDELŐLAP/ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLET elnevezésű mellékletben kerülnek feltüntetésre. (Kedvezményes, vagy
teljes áru eszköz megrendelésére csak Connect Ráció D, DN, F, Compleo Connect D, DN, F csomagokhoz van lehetőség.)
II. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS (c) ( szolgáltatás, díjcsomag megnevezése, az Előfizető által kért
szolgáltatások, előfizetői hozzáférési pont helye ):
Megrendelés tartalma
 Új internet létesítés

 Csomagváltás

 Internet szolgáltató váltás

A szolgáltató váltáshoz külön előfizetői nyilatkozat is szükséges.
Igényelt csomag
Internet + hang

 Connect Ráció 1
 Connect Ráció 10
 Connect Ráció 20
 Connect Ráció 30
 Connect Ráció 50*
 Connect Ráció 120**
 Connect Ráció 1000** *

 Compleo Connect 1
 Compleo Connect 10
 Compleo Connect 20
 Compleo Connect 30
 Compleo Connect 50*
 Compleo Connect 120**
 Compleo Connect 1000** *

*kizárólag DN, F, K technológián, ** kizárólag F, K technológián, ***kizárólag F technológián
A Connect DN1 csomag esetén kizárólag 1 hangcsatornás telefon igényelhető.
120M csomag kizárólag optika és kábeltechnológián, 1000M csomag kizárólag optika technológián igényelhető.
Technológia:  D (analóg)  DN (VOIP, DUAL VOIP)  F

K

Telefonszolgáltatás:  egycsatornás vonal (analóg, VOIP, VOCA)  kétcsatornás vonal (DUAL VOIP, DUAL
VOCA)
Igényelt csomagra kötött szerződés elkötelezettségi ideje:
 határozatlan

 1 éves határozott időtartamú

 2 éves határozott időtartamú

 meglévő BUSINESS VOICE CLASSIC2 hozzáféréssel igényelt Connect csomag hűség hosszabbítása 1 év
határozott időtartammal
 meglévő BUSINESS VOICE CLASSIC2 hozzáféréssel igényelt Connect csomag hűség hosszabbítása 2 év
határozott időtartammal
Igényelt Fix IP-cím szolgáltatás:  Igen
Igényelt Internetbiztonság szolgáltatás:

 Nem
 Igen

 Nem

Igényelt IT levelezési szolgáltatás
 Igen
 Nem
*1 vagy 2 éves határozott időtartamú szerződéssel igénybe vett Connect Ráció, Compleo Connect csomag esetén jelölendő.
A díjmentes IT levelezési szolgáltatás az 1 és 2 éves határozott idejű Connect csomaghoz az ügyfél igénye alapján kerül rögzítésre, amit a szerződésen kell
az értékesítés során jelezni. A IT levelezési szolgáltatás aktiválása nem lehetséges a korábbi portfólióban Small Business, Small Business Premium és
Midsize Business csomagokat vásárló ügyfelek részére!
Meglévő Connect csomag mellé is igényelhető a IT levelezési szolgáltatás , a Connect csomagra vállalt újabb határozott időtartamú szerződés
megkötésével.
 Üzleti szintű levelezés, naptár és névjegyek felhasználónként 2 GB-os postaládával
 Fokozott hatékonyságú kártevővédelem és levélszemétszűrés
 Exchange ActiveSync-támogatás okostelefonokhoz
 POP-támogatás levelező-ügyfélprogramokhoz
Igényelt kedvezmény
 Connect Mobil opció akciós ajánlat – csak Connect Ráció és Compleo Connect csomag mellé! A Connect Mobil opció akciós ajánlat szerződéses
feltételeit a melléklet tartalmazza.
Telephelyenként összesen két opció rendelhető a Connect opciók közül. Egy integrált csomaghoz csak egy opció vehető igénybe.
Egyéb, integrált csomagokhoz megrendelhető kiegészítő opcióval, kedvezményekkel nem él együtt a Connect Mobil opció.
 Connect Minden Mobil opció akciós ajánlat – csak Connect Ráció és Compleo Connect csomag mellé! A Connect Minden Mobil opció akciós ajánlat
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szerződéses feltételeit a melléklet tartalmazza.
Telephelyenként összesen két opció rendelhető a Connect opciók közül. Egy integrált csomaghoz csak egy opció vehető igénybe.
Egyéb, integrált csomagokhoz megrendelhető kiegészítő opcióval, kedvezményekkel nem él együtt a Connect Minden Mobil opció.
Rendelkezés meglévő Magyar Telekomos e-mail címről, domain névről vagy fix IP cím szolgáltatásról, annak további kezeléséről
Szolgáltatáselemek
Azonosítók
Megtartandó
Automatikus leszerelés (Igen/Nem)
(Igen/Nem)
A kapcsolási számhoz
tartozó e-mail címek
Domain név:
IP cím:
E-mail - és webtárhely szolgáltatás
 Aldomain-es levelezési- és webtárhely szolgáltatást igényelek*. Igényelt aldomain**:…………………………………
 Domainstart csomagot rendelek***
 Meglévő ……………………………………. domain-emet használom****
*A Connect szolgáltatáshoz postafióknév@*******.t-online.hu típusú aldomaines e-mail szolgáltatás és www.*******.t-online.hu típusú webtárhely
szolgáltatás tartozik.
E-mail fiókjait és webtárhelyét a https://honlap.t-online.hu regisztrációs honlapon állíthatja be. A @ előtti részek jelölik az egyes postafiókokat (pl.
személynév), míg a *-os rész az aldomain (pl. cegnev). A @ előtti rész 3 – 256 karaktert, az angol ABC kisbetűit, számot, kötőjelet, aláhúzást, pontot (nem
lehet közvetlen a @ előtt) tartalmazhat.
Az aldomain 2 - 24 karaktert, az angol ABC kisbetűit, számot, (de számmal nem kezdődhet), kötőjelet, aláhúzást tartalmazhat.
A vezérlőpanelt a postmaster belépési azonosító segítségével érheti el, amit Internet hozzáférési azonosítójával és jelszavával együtt postán juttatunk el
Önhöz.
** Az igénybe vett aldomaint a Magyar Telekom Nyrt. felhasználhatja saját céljára, ebben az esetben másik aldomaint igényelhet a szerződő fél
*** A Szerződéses feltételek mellékletben megtalálható Domain igénylő kitöltése kötelező. 1 db Domainstart csomag a Connect szolgáltatás része.
**** Jelen szolgáltatási szerződés mellé csatolni kell a domain névhez fűződő jogosultságot tartalmazó dokumentumot, a karbantartást igazoló szerződést,
az előfizető képviselője aláírási címpéldányának másolatát és abban az esetben, ha a felhasználni kívánt domain másnak a tulajdonában van, akkor azt a
teljes bizonyító erejű dokumentumként funkcionáló meghatalmazást, mely a domain név jelen szerződésben rögzítettek szerinti felhasználására feljogosítja
a jelen szerződés Előfizetőjét. Más szolgáltatótól történő domainnév áthozatal esetén Domainstart csomag előfizetése szükséges.
Külön díjfizetéssel igényelhető kiegészítő internet szolgáltatások
 Domain Start*
 Internetbiztonság**
 További +25 MB webtárhely
*A Connect csomagok csak 1 db Domain Start szolgáltatást tartalmaznak, de külön havidíjért akár több domain is regisztrálható.
**A Connect csomagok csak 1 db Internetbiztonság szolgáltatást tartalmaznak, de külön havidíjért akár több Internetbiztonság is rendelhető.
Domain Start szolgáltatás rendelése esetén adja
meg a kívánt domain nevet (kiterjesztéssel együtt):……………………………………………………………….………………………………………….………………..
(A domain név legalább 2, legfeljebb 24 karakter hosszú lehet, a latin abc kis betűit (a-z), a magyar ékezetes kisbetűket (á,é,í,ó,ö,ő,ú,ü,ű), számokat illetve
kötőjelet is tartalmazhat, azonban két egymást közvetlenül követő kötőjel használata nem megengedett. A domain névnek nem része a "www" előtag!)
Amennyiben Ön a jelenlegi szolgáltatónál használt cégnév.hu formátumú e-mail címét kívánja a továbbiakban használni és egynél több domain névre van
szüksége, külön domain-regisztrációs adatlap kitöltése is szükséges, mely letölthető a
www.uzletitelekom.hu/informatika/uzletmenetet_segito_informatikai_szolgaltatasok/honlap_csomagok oldalról. A regisztrációs adatlap a hozzá csatolt
aláírási címpéldánnyal és cégkivonattal együtt érvényes.
Compleo Connect szolgáltatáshoz igényelhető, egyéb opcionális elemek (db) – pluszban a szolgáltatásban foglalt alapelemekhez.
VoiceClassic csatornák:
VoiceClassic hangrögzítés vezetékes vagy mobil csatornákra:
Fax2Email:
Switch 8 végpont kiszolgálására:
Compleo Connect hálózati végpont szinten belüli, 40m alatti végpontok esetében:
Compleo Connect hálózati végpont több szintes iroda, vagy 40m feletti végpontok esetén:
9U méretű egyrészes rackszekrény:
APC Smart-UPS 1000I :
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A szolgáltatás megkezdésének határideje (cb):
Amennyiben a megkötött előfizetői szerződés alapján a szolgáltatást létesíteni szükséges, az EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS tárgyát
képező szolgáltatás nyújtásához szükséges előfizetői hozzáférési pont kiépítését a Szolgáltató általában — amennyiben a szerződéskötés
ÜÁSZF-ben meghatározott feltételei teljesülnek, nincs műszaki akadálya a létesítésnek és a szerződés a felek között létrejön —a Felek eltérő
megállapodása hiányában legfeljebb az EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS létrejöttétől számított 30 napon belül vállalja.
Az III. ELŐFIZETŐI JOGVISZONYT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK cím szerinti MELLÉKLETEK, illetve az ÜÁSZF egyes szolgáltatásokra
vonatkozó mellékletei tartalmazhatnak eltérő létesítési határidőt, ebben az esetben ezen eltérő határidő lesz az irányadó.
A szolgáltató az előfizetői hozzáférési pontot a választása szerinti műszaki hozzáférés típuson, helyhez kötötten helyezi el, figyelembe véve az
Előfizető által igényelt létesítési helyen a Szolgáltató rendelkezésére álló műszaki lehetőségeket, és technológiai megvalósíthatóságot.
Amennyiben az Előfizető által igényelt szolgáltatás sajátosságai okán az igény csak bizonyos hozzáférés típuson teljesíthető, akkor a
Szolgáltató ennek, és a műszaki teljesíthetőségeinek figyelembevételével határozza meg, hogy a szolgáltatást mely hozzáférés típuson létesíti.
Az alapvető díjszabást (rendszeres díjak, különösen előfizetési díj, forgalmi díj) az I. ELŐFIZETŐI JOGVISZONYT SZABÁLYOZÓ
DOKUMENTUMOK cím szerinti MELLÉKLETEK tartalmazzák (cc).
A szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi egyéb díj ÜÁSZF szerinti elérhetőségét VI. UTALÁSOK AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
EGYES SZABÁLYAIRA cím alatti táblázat tartalmazza.
Az ÜÁSZF-ben szabályozott díjak az EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS részét képezik anélkül, hogy ezek EGYEDI ELŐFIZETŐI
SZERZŐDÉSben tételesen feltüntetésre kerülnének.
A díjfizetés módja : Az Előfizető a számláját készpénzben vagy hitelintézeten keresztül átutalással, csoportos beszedési megbízással, más
korszerű (hitelkártya, Internet) fizetési módokkal rendezheti(cd).
Az Előfizető által kért számlázási mód:
Elektronikus számla
új regisztrációt kérek, e-mail cím:
már regisztrált
ügyfél
Papír alapú, postai úton
Az előfizető számláját készpénzben vagy hitelintézeten keresztül rendezheti az alábbiak szerint:
Készpénzes fizetési mód - készpénz-átutalási megbízás (postai csekk)
Csoportos beszedési megbízás
Pénzintézeten keresztül, egyéb
A számlakibocsátás határideje: A számlák kiküldése az ÜÁSZF-ben vagy az EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSben/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ban szabályozott kivételekkel postai úton, a számlában feltüntetett fizetési határidőt legalább 10 nappal megelőzően történik. Amennyiben az
Előfizető a számla összegét a számlán feltüntetett időpontig nem fizeti be, a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámítani, valamint a
késedelemmel összefüggő költséget (fizetési felszólítási eljárás díja) kötbérként megfizettetni. Az Előfizető részéről történő pénzügyi teljesítés,
azaz a számla megfizetésének napja az a naptári nap, amikor a számla ellenértéke a Szolgáltatóhoz megérkezik. Banki átutalás esetén a
teljesítés időpontja az a nap, amikor a pénzösszeget a Szolgáltató bankszámláján jóváírták. (ce)
Az előfizető hívószámát, illetve a számra vonatkozó tájékoztatást, amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatáshoz telefonszámot rendelt , és az a
szerződés létrejöttekor nem áll rendelkezésre, Szolgáltató legkésőbb a létesítés alkalmával írásban átadja az Előfizető részére. (ck).
A nyújtott kedvezmények meghatározását és mértékét az I. ELŐFIZETŐI JOGVISZONYT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK cím szerinti
MELLÉKLETEK tartalmazzák (cg).
III. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE, IDŐTARTAMA, JELENLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT HATÁROZOTT IDEJŰ ELŐFIZETŐI
SZERZŐDÉS ESETÉN A HATÁROZOTT IDŐTARTAM LEJÁRATÁNAK NAPJA (d)
Az előfizetői szerződés az EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS vagy bármely MELLÉKLETE szerinti eltérő rendelkezés hiányában a létrejöttének
napján lép hatályba. A szerződéskötés részletes szabályait az ÜÁSZF Törzsrész 2. pontja szabályozza.

Az előfizetői szerződés időtartama a felek megállapodása szerint lehet határozatlan vagy határozott. A szerződés
pontos tartamát jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS, az adott szolgáltatásra, díjcsomagra vonatkozó tartamtól
függő részletes feltételeket, a határozott, illetve határozatlan tartamra, a kedvezményekre, a kötbérfizetésre vonatkozó
további feltételeket jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI JOGVISZONYT SZABÁLYOZÓ
DOKUMENTUMOK szerinti MELLÉKLETEK és az ÜÁSZF illetve vonatkozó mellékletei tartalmazzák.
Határozott tartamú szerződéskötés esetén, amennyiben a jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS vagy bármely MELLÉKLETE eltérő
rendelkezést nem tartalmaz, a szerződés határozott tartamának lejártát követő új szerződés tartama határozatlan.
Amennyiben a szolgáltatás/díjcsomag egyébként határozatlan tartamú új szerződéskötéssel is elérhető, a határozott tartam lejártát követő
határozatlan tartamra a szolgáltatás/díjcsomag határozatlan tartamú szerződésre vonatkozó mindenkori díjazási feltételei irányadóak.
Amennyiben a szolgáltatás/díjcsomag határozatlan tartamú új szerződéskötéssel nem érhető el, a határozott tartam lejártát követő
határozatlan tartamra a határozott tartam díjazási feltételei irányadóak.
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Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy szolgáltatást vagy a hozzá
kapcsolódó terméket igénybe veszi, és a szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést
felmondja a határozott időtartam lejárta előtt, vagy a szerződés az Előfizető érdekkörébe tartozó okból szűnik meg a határozott időtartam
lejárta előtt, úgy az Előfizető kötbér fizetésére köteles a jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS I. ELŐFIZETŐI JOGVISZONYT SZABÁLYOZÓ
DOKUMENTUMOK cím szerinti MELLÉKLETEK szerinti feltételekkel.
Amennyiben az Előfizető az egyes szolgáltatásokra külön-külön is határozott tartamú előfizetői szerződést köt, úgy a szerződésekben, illetve
azok mellékleteiben a határozott idő lejárta előtti megszüntetés esetére kikötött jogkövetkezmények valamennyi érintett szerződésszegés
tekintetében fennállnak. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szerződés/szerződések megszegése esetére felszámított kötbér egyes
szerződésekre vonatkozó megfizetése nem mentesíti az Előfizetőt az összes szerződésszegéssel érintett szerződések feltételeiben rögzített
kötbérfizetési kötelezettség teljesítése alól.
Jelenlévők között kötött szerződés esetében a határozott tartam lejáratának napja a szerződéskötés napjától számított, a szerződés tartamának
megfelelő időtartam lejáratának napjával megegyező naptári nap.
IV. TÖBB SZOLGÁLTATÁS EGYÜTTES ES IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ KEDVEZMÉNY
Előfizető és a Szolgáltató rögzítik, hogy amennyiben ez értelmezhető, az egyes szolgáltatások többes igénybevételére vonatkozó
kedvezményekre irányadó feltételeket I. ELŐFIZETŐI JOGVISZONYT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK cím szerinti MELLÉKLETEK
tartalmazzák. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely azon szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnik, amely ezen
kedvezmények igénybevételének a feltétele, úgy a szolgáltatások többes igénybevétele esetére biztosított kedvezmény is megszűnik, vagy
annak mértéke csökken.
Több szolgáltatás együttes igénybevétele esetén az egyes előfizetői szolgáltatásokra vonatkozó szerződések önálló megszűnése: Több
szolgáltatás közös előfizetői szerződéssel történő igénybevétele esetén is lehetséges az egyes szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződés
részbeni, csak egyes szolgáltatásra/szolgáltatásokra vonatkozó megszüntetése. Amennyiben az előfizetői szerződéshez kapcsolódó bármely
szolgáltatásra vonatkozóan a szerződés megszűnik, az a többi szolgáltatásra még hatályban lévő előfizetői szerződés rendelkezéseit csak
annyiban érinti, amennyiben bármely kedvezmény a szolgáltatások többes igénybevételére tekintettel volt biztosított. Erre az esetre a többes
igénybevételre, és az erre biztosított kedvezményekre vonatkozó különös feltételek irányadóak. Ha a megszüntetés szerződésszegéssel jár
együtt, úgy az Előfizető a szerződésszegés okán a I. ELŐFIZETŐI JOGVISZONYT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK cím szerinti
MELLÉKLETEK szerinti kötbér megfizetésére köteles.
Amennyiben valamennyi, a szerződés hatálya alá tartozó szolgáltatásra vonatkozóan megszűnik a szerződés, úgy az előfizetői szerződés teljes
egészében megszűnik.
A díjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt a Szolgáltató a felmondás jogát valamennyi, az Előfizető által jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI
SZERZŐDÉS-sel, vagy annak módosításával, kiegészítésével igénybe vett szolgáltatásra vonatkozóan kiterjedő hatállyal gyakorolhatja,
amennyiben a szolgáltatások számlázása egy számladokumentumban történik, egy azonosító alatt. Amennyiben az Előfizető által igénybevett
szolgáltatás ÜÁSZF szerinti korlátozására azért kerül sor, mert az Előfizető bármelyik, jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS-sel, vagy annak
módosításával, kiegészítésével igénybe vett, egy számladokumentumban, egy azonosítón számlázott szolgáltatás díját előzetes felszólítás
ellenére sem fizeti meg, a korlátozás valamennyi, a jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS-sel vagy annak módosításával, kiegészítésével
igénybe vett szolgáltatás tekintetében alkalmazható.
V. AMENNYIBEN ÉRTELMEZHETŐ, AZ ELŐFIZETŐ EGYÉRTELMŰ (IGEN/NEM) NYILATKOZATAI MEGADÁSÁNAK, A NYILATKOZATOK
MÓDOSÍTÁSÁNAK, VISSZAVONÁSÁNAK MÓDJAI, ESETEI ÉS HATÁRIDEJE (e):
A nyilatkozatokban, valamint a jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS-ben foglalt feltételek megismerése, elfogadása, azt ezt igazoló aláírás
a szerződés aláírásával együttesen történik.
Az előfizetői névjegyzékkel (ea), a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásával( eb), az elektronikus hírközlési szolgáltatások
értékesíthetősége és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozatokat ( ec) a jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI
SZERZŐDÉS vagy annak I.ELŐFIZETŐI JOGVISZONYT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK címe szerinti MELLÉKLETEK tartalmazzák.
A tételes számlamelléklet, vagy hívásrészletező igénylésével (ed), emelt díjas számtartományok elérésével kapcsolatos nyilatkozat:
Telefon- és/vagy internet szolgáltatások igénybevétele esetén szükséges nyilatkozatok:
 Tételes számlamellékletet (hívásrészletező) igényelek telefonszámlámról és/vagy forgalmi díjas internet szolgáltatásról havi
rendszerességgel a jelen nyilatkozat visszavonásáig.
igen
nem
 Hozzájárulok, hogy a telefonállomásomról a 06-90-es számtartományba tartozó szolgáltatások elérhetők legyenek. (E
számtartományba tartozó szolgáltatások tiltása díjmentes.)
igen
nem
 Hozzájárulok ahhoz, hogy a telefonállomásomról a 06-91-es számtartományba tartozó szolgáltatások, valamint 16-tal kezdődő emelt
díjas számok elérhetők legyenek. (Ezen számok tiltása díjköteles, a szolgáltatás díja a Magyar Telekomnál jelenleg 0 Ft.)
igen
nem
 Előfizető képviselője kijelenti, hogy nem teszi lehetővé 18 év alatti személynek olyan emelt díjas díjkorlátmentes szolgáltatás
igénybevételét, amelyen felnőtt tartalom érhető el.
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Előfizető az adatai kezeléséhez történő hozzájárulását, illetve az előfizetői jogviszony alatt megtett a telefonkönyvben/tudakozóban történő
megjelenésre vonatkozó előfizetői nyilatkozatát, az értéknövelt szolgáltatás nyújtása esetén az ehhez szükséges, a forgalmi adatokon kívüli
helymeghatározó adatok kezelhetőségére vonatkozó előfizetői nyilatkozatát, az Előfizető adatainak az elektronikus hírközlési szolgáltatások
értékesítése és üzletszerzés céljából történő kezelhetőségére vonatkozó előfizetői nyilatkozatát, a Magyar Telekom vezetékes hálózatán belül
ingyenesen hívható 1435-ös telefonszámán - a megfelelő azonosítást követően - bármikor megadhatja/visszavonhatja/módosíthatja.
EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSben foglaltak megismerésével kapcsolatos nyilatkozat (eh):
Tudomásul veszem, hogy ezen EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS összesítő aláírása a tételesen átvett dokumentumok, bizonylatok
példányonkénti, egyesével történő aláírását helyettesíti - kivéve ezen EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS azon mellékleteit, amelyek az azokban
foglalt eltérésekre való tekintettel egyedi aláírást igényelnek -, azzal minden tekintetben egyenértékű.
Az EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS-ben és annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteiben foglaltakat megismertem, azok
rendelkezéseit elfogadom, ennek megfelelően a felsorolt dokumentumokban szereplő kötelezettségeket vállalom.
Mobil internet-hozzáférés, mobil rádiótelefon, műholdas, valamint földfelszíni digitális műsorterjesztési szolgáltatásra kötött előfizetői szerződés
azonnali hatályú felmondásáról szóló tájékoztatásra vonatkozó nyilatkozat (ei)
Az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg megkaptam a szolgáltató tájékozatását a következőkről: Mobil internet-hozzáférés, mobil
rádiótelefon, műholdas, valamint földfelszíni digitális műsorterjesztési szolgáltatásra kötött előfizetői szerződésesetén az előfizető a
szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 14 napon belül az előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha az előfizetői
szerződés további teljesítéséhez fűződő érdeke azon okból szűnt meg, hogy az előfizetői szerződésben megjelölt igénybevételi helyen (cím,
annak hiányában helyrajzi szám) a szolgáltatás minősége nem felel meg az előfizetői szerződésben foglaltaknak, vagy a szolgáltatás nem
vehető igénybe. Felmondás esetén a szolgáltató csak a szerződéskötéstől a felmondásig eltelt időre járó arányos havidíjat, valamint
forgalomarányos díjat tartalmazó szolgáltatás esetében az előfizető által ténylegesen felhasznált forgalom díját, vagy a szolgáltatással igénybe
vett eseti díjas egyéb szolgáltatások ellenértékét követelheti.
VI. UTALÁSOK AZ ÜÁSZF EGYES SZABÁLYAIRA (g-l)
Az utalást az előfizetői szerződés módosításának eseteire, feltételeire, az egyoldalú módosítás esetén az előfizetőt megillető jogokat;
utalást az előfizetői szerződés megszűnésének eseteire, feltételeire és jogkövetkezményeire;
utalást a jogvita esetén az előfizető rendelkezésére álló eljárásokra, valamint ezen eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos
tájékoztatást;
utalást a szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményeire, így különösen a szolgáltatás minőségére, korlátozására, szüneteltetésére
vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokra, a díjvisszatérítés rendjére, az előfizetőt megillető kötbér
mértékére;
utalást arra, az előfizetői szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeire;
utalást a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjaira, valamint a hibabejelentések és
számlapanaszok elintézési rendjére, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkra az alábbi táblázat tartalmazza:
Utalások az ÜÁSZF egyes pontjaira
A szerződés módosításának esetei, feltételei, az egyoldalú
módosítás esetén az előfizetőt megillető jogok (g)
Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei, feltételei.(h).
Jogvita esetén az előfizető rendelkezésére álló eljárások, az
eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatás (i).
A szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményei, így
különösen a szolgáltatás minőségére, korlátozására,
szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése
esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét,
az előfizetőt megillető kötbér mértékét. (j).
A szerződés szüneteltetésének és korlátozásának feltételei (k).
A
hibabejelentések
megtételének,
számlapanaszok
bejelentésének lehetséges módjai, hibabejelentések és
számlapanaszok elintézési rendje, a karbantartási
szolgáltatások biztosítására vonatkozó információk (l).
A szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi egyéb díj ( cc)
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ÜÁSZF Törzsrész6.1., 6.3 pont
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VIII. JOGSZABÁLYOKTÓL EGYEZŐ AKARATTAL TÖRTÉNŐ ELTÉRÉSEKRE, SZOLGÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÁSOK MEGTÖRTÉNTÉRE ÉS
TUDOMÁSULVÉTELÉRE, ILLETVE EGYÉB ELŐFIZETŐI NYILATKOZATOK
A nyilatkozatokban, valamint a jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS-ben foglalt feltételek megismerése, elfogadása, azt ezt igazoló aláírás
a szerződés aláírásával együttesen történik.
VIII.1. ELTÉRÉSEK AZ EHT., AZ ESZR, AZ ÜÁSZF ÉS A PTK. RENDELKEZÉSEITŐL:
Szerződő felek a jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS megkötésével/aláírásával kinyilvánítják azon szándékukat, hogy az Eszr. 4. § ( 2 )
bekezdése alapján alábbiakban megnevezett jogszabályhelyektől és az ÜÁSZF rendelkezéseitől egyező akarattal az alábbiakban
meghatározottak szerint térnek el :

Az Eszr 3. § (9) bekezdésében, és az ÜÁSZF 7.4. pontjában írtaktól a következőkben: a szolgáltató kötbérfizetési kötelezettségének
nem automatikusan tesz eleget, hanem az előfizető szolgáltatóhoz bejelentett kötbérigénye alapján kerül sor a jogosnak ítélt
kötbérigény megtérítésére.

Az Eszr 7. § (1) bekezdésében, és az ÜÁSZF 2.4. pontjában írtaktól a következőkben: a létesítési határidő a szerződés létrejöttétől
számított 15 nap helyett, a szerződés létrejöttétől számított 30 napban kerül megállapításra.

Az Eszr 7. § (4) bekezdésében az Eht. 134.§ (10b) bekezdésében és az ÜÁSZF 7.4.2.2.pontjában írtaktól a következőkben:
amennyiben a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni további jogkövetkezmény nélkül, a létesítés elmaradásával összefüggésben
kötbérfizetésre nem köteles. A Szolgáltató jogosult elállni az előfizetői szerződéstől, ha az előfizetői szerződésben megjelölt
szolgáltatást objektív, a szerződés megkötésekor a szolgáltató által bármely okból nem ismert műszaki ok miatt nem képes létesíteni,
vagy a szolgáltató a létesítésre vállalt határidő teljesítésére műszaki okból nem képes, illetőleg ha az előfizetői szerződés
teljesítésének megkezdése előtt bebizonyosodik, hogy a szerződés annak ellenére jött létre, hogy az az előfizetői szerződés
megkötésére az ÜÁSZF-ben, illetve az EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSben irányadó szabályoknak nem felelt meg.

Az Eht. 127. § (4b) bekezdésében és az ÜÁSZF törzsrészének 9. pontjában írtaktól a következőkben: a szerződés határozott
időtartama a legfeljebb 24 hónapos határozott időtartam helyett legfeljebb 27 hónapban is megállapításra kerülhet.

Az Eht.134. § (15) bekezdésében és az ÜÁSZF 9.1.2.1.és 7.5 pontjában írtaktól a következőkben: bármely határozott tartamú
előfizetői szerződés Előfizető általi, a határozott tartam lejártát megelőző megszüntetése, illetőleg bármely határozott tartamú előfizetői
szerződés az előfizető szerződésszegésével indokolt szolgáltatói felmondás esetén, az Előfizető kötbérfizetésre köteles. A kötbér
mértéke pedig egyes szolgáltatások esetében nem az igénybe vett kedvezmény összegével egyezik meg, az Előfizető az előfizetői
szolgáltatásra vonatkozó EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS-ben, vagy annak I. ELŐFIZETŐI JOGVISZONYT SZABÁLYOZÓ
DOKUMENTUMOK cím szerinti MELLÉKLETEI-ben meghatározott mértékű kötbér megfizetésére köteles.
Az Eszr.4.§ (3 ) bekezdése alapján a Szolgáltató eltér a 10.§ (4) bekezdésétől: Az ÜÁSZF nem tartalmazza az akciók leírását.
VIII.2. ELTÉRÉSEK A PTK EGYES RENDELKEZÉSEITŐL:
A Szerződő felek a jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS megkötésével/aláírásával kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a Ptk. alábbi
rendelkezéseit nem, vagy a következők megállapítása mellett alkalmazzák:

A szerződő felek az EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS vonatkozásában nem alkalmazzák a 2013. évi. V. törvény 6:63. § ( 5 )
bekezdésében írtakat.

A szerződő Felek megállapítják, hogy a szerződéskötést megelőzően és a szerződés megkötése során az irányadó jogszabályok
szerinti együttműködési és tájékoztatási kötelezettségüknek teljes mértékben eleget tettek.

A jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS, annak MELLÉKLETEI, valamint a vonatkozó ÜÁSZF a szerződés tárgyát képező
szolgáltatásra vonatkozóan valamennyi feltételt teljességében tartalmazzák, a szerződéskötés során tett, jelen szerződésbe (annak
mellékleteibe, ÁSZF-be) nem foglalt nyilatkozatok, ajánlatok, kötelezettségvállalások, nem képezik a szerződés részét.

A kártérítési felelősség vonatkozásában, ideérve a kötbér fizetési kötelezettséget is, felek rögzítik, hogy bármely fél mentesül a
felelősség alól, ha úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
VIII.3. NYILATKOZAT A SZOLGÁLTATÁS ELEMEKÉNT ÉRTÉKESÍTETT ESZKÖZRŐL
Az egyedi szolgáltatási szerződés keretében Magyar Telekom Nyrt. az előfizetőnek értékesít 1 db sértetlen és üzemképes állapotban lévő
eszközt. Az előfizető köteles a Magyar Telekom Nyrt. részére a megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó eszköz díját megfizetni, az e tárgyban
kiállított számla a szolgáltatás létesítését követő első hónapban kerül kiállításra. Az eszköz tulajdonjoga a fizetési kötelezettség teljesítését
követően, a Magyar Telekom Nyrt. bankszámlájának térülési napján száll át az előfizetőre. Az előfizető a tulajdonjog átszállásáig felelősséggel
tartozik az eszköz állagának megóvásáért, épségben való tárolásáért, megfelelő őrzéséért és rendeltetésszerű működtetéséért. Az eszközt a
tulajdonjog átszállásának időpontjáig ért esetleges károk megtérítéséért szintén az előfizető tartozik teljes körű felelősséggel.
IX. ÜÁSZF ELÉRHETŐSÉGE
A jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS-ben nem szabályozottak kérdésekben az ÜÁSZF Törzsrésze és annak az igényelt szolgáltatásra
vonatkozó mellékletei, illetőleg amennyiben a szerződés Telekom informatikai szolgáltatások igénybevételére is vonatkozik, úgy a Telekom
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informatikai szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei irányadóak. irányadóak. Amennyiben az egyes szolgáltatásokra
vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és a jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS között ellentmondás van, úgy ebben az esetben a
jelen szerződésben rögzítettek az irányadóak. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ek megtalálhatóak a Magyar Telekom honlapján
(www.magyartelekom.hu, és valamennyi ügyfélszolgálaton. Az előfizető ezekről a Telekom hálózatából ingyenesen hívható 1435-ös
ügyfélszolgálati telefonszámon is tájékozódhat.
Kelt: …………………………. ………………………….

.......................................................................................................
Lakatos Péter Pál
Fülöp Gábor
Magyar Telekom Nyrt.
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