EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/MEGRENDELŐLAP INTEGRÁLT CSOMAGOK
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
ÜZLETI ELŐFIZETŐ RÉSZÉRE Connect Ráció, Connect Business, Compleo Connect, Compleo Connect Desktop,
Compleo Connect Up, Connect ÉnCégem, Connect Bonus csomagok igénybevételére

(Jelen dokumentumban a „Connect csomag” kifejezést minden rendelhető integrált termék összefoglaló neveként használjuk.)

2014. április 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 munkanapokon, 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 adatai
Értékesítő azonosítója
Neve
Címe:

Ügynökkód:

Telefonszáma:

Fax száma:

Dealerkód:

E-mail címe:

Előfizető adatai
Előfizető cégszerű elnevezése:
Székhelye:
Bankszámlaszáma:
Cégjegyzékszám:
Adószáma:
Telephely megnevezése (amennyiben eltér a létesítési helytől):
Létesítési cím (előfizetői végberendezés felszerelésének a helye):
Nyilatkozat már meglévő Magyar Telekom Nyrt.- előfizetésről
 Az előfizető nem rendelkezik Magyar Telekom Nyrt.- előfizetéssel.
 Az előfizető rendelkezik Magyar Telekom Nyrt.- 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, ISDN2 PMP, ISDN2 PP10, 2 hívószámos Digitális telefon, kábeltelefon)
(ISDN2 PP10 csatlakozásról Digitális telefonra történő migráció nem kérhető!)

Meglévő kapcsolási szám(ok**), amelye(ke)t kér megszüntetni: …………………………
(** ISDN2 PMP, ISDN2 PP10, kábeltelefon)

Értesítési cím, telefonszám:
1
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Számlaküldési cím:
Kapcsolattartó neve és értesítési telefonszáma:
E-mail cím:


A kapcsolattartásra alkalmas e-mail 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 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 ettől 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, Compleo Connect Desktop, Compleo Connect Up 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.

Megrendelés tartalma
 Új internet létesítés

 Csomagváltás

 Internet szolgáltató váltás*

*Compleo Connect Up ajánlatra nem érvényes. A szolgáltató váltáshoz külön előfizetői nyilatkozat is szükséges.
Igényelt csomag
Internet + hang (G-PON)

 Connect Ráció F10
 Connect Ráció F20
 Connect Ráció F30
 Connect Ráció F50
 Connect Ráció F120

 Connect ÉnCégem F10*
 Connect ÉnCégem F20*
 Connect ÉnCégem F30*
 Connect ÉnCégem F50*
 Connect ÉnCégem F120*

 Compleo Connect F10
 Compleo Connect F20
 Compleo Connect F30
 Compleo Connect F50
 Compleo Connect F120

 Connect Bonus F10**
 Connect Bonus F20**
 Connect Bonus F30**
 Connect Bonus F50**
 Connect Bonus F120**
Telefonszolgáltatás:  1 hangcsatornás digitális telefon  2 hangcsatornás digitális telefon
Igényelt csomagra kötött szerződés elkötelezettségi ideje:
 határozatlan  1 éves határozott időtartamú  2 éves határozott időtartamú

Internet + hang (DSL)

*ÉnCégem Prémium BusinessNet M díjcsomag telefonszáma:
** Connect Bonus csomag 1 és 2 éves határozott időtartamú szerződéssel vehető igénybe.
 Connect Ráció D1
 Connect ÉnCégem D1*
 Compleo Connect D1
 Connect Ráció D10
 Connect ÉnCégem D10*
 Compleo Connect D10
 Connect Ráció D20
 Connect ÉnCégem D20*
 Compleo Connect D20
 Connect Ráció D30
 Connect ÉnCégem D30*
 Compleo Connect D30
Telefonszolgáltatás:  analóg**  ISDN2 PMP**  ISDN2 PP10**
Igényelt csomagra kötött szerződés elkötelezettségi ideje:
 határozatlan  1 éves határozott időtartamú  2 éves határozott időtartamú

Internet + egyedi hang (DSL)

*ÉnCégem Prémium BusinessNet M díjcsomag telefonszáma:
** Új analóg vagy új ISDN2 PMP/PP vonallal együtt történő megrendelés esetén akciós
Analóg/ISDN megrendelőlap/előfizetői szerződés nyomtatvány kitöltése is szükséges.
 Connect Business D1
 Connect Business D20
 Connect Business D10
 Connect Business D30
Telefonszolgáltatás:

 analóg*  ISDN2 PMP*  ISDN2 PP10*

Igényelt csomagra kötött szerződés elkötelezettségi ideje:
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 határozatlan

 1 éves határozott időtartamú

 2 éves határozott időtartamú

* Új analóg vagy új ISDN2 PMP/PP vonallal együtt történő megrendelés esetén akciós Analóg/ISDN
megrendelőlap/előfizetői szerződés nyomtatvány kitöltése is szükséges.
Internet + hang (DN)

 Connect Ráció DN1
 Connect Ráció DN10
 Connect Ráció DN20
 Connect Ráció DN30

 Connect ÉnCégem DN1*
 Connect ÉnCégem DN10*
 Connect ÉnCégem DN20*
 Connect ÉnCégem DN30*

 Compleo Connect DN1
 Compleo Connect DN10
 Compleo Connect DN20
 Compleo Connect DN30

 Connect Bonus DN1
 Connect Bonus DN10
 Connect Bonus DN20
 Connect Bonus DN30
 Compleo Connect Up DN10**
 Compleo Connect Desktop DN1***
 Compleo Connect Desktop DN10***
 Compleo Connect Desktop DN20***
Telefonszolgáltatás:  1 hangcsatornás digitális telefon  2 hangcsatornás digitális telefon
Igényelt csomagra kötött szerződés elkötelezettségi ideje:
 határozatlan  1 éves határozott időtartamú  2 éves határozott időtartamú
WIFI Mobil mellékek száma Compleo Connect Desktop DN csomag esetén (db):

Internet + hang (Kábel)

*ÉnCégem Prémium BusinessNet M díjcsomag telefonszáma:
** Az ajánlat 2 hangcsatornás digitális telefont tartalmaz.
*** Az ajánlat 2 hangcsatornás digitális telefont tartalmaz, melyhez további maximum 8 hívószám
igényelhető nettó 440 Ft/db havidíjért. Compleo Connect Desktop csomaghoz igényelt további
hívószám (db):
A Connect DN1 csomag esetén kizárólag 1 hangcsatornás telefon igényelhető.
Connect Bonus csomag 1 és 2 éves határozott időtartamú szerződéssel vehető igénybe.
 Connect Ráció K10
 Connect ÉnCégem K10*
 Compleo Connect K10
 Connect Ráció K20
 Connect ÉnCégem K20*
 Compleo Connect K20
 Connect Ráció K30
 Connect ÉnCégem K30*
 Compleo Connect K30
 Connect Ráció K50
 Connect ÉnCégem K50*
 Compleo Connect K50
 Connect Ráció K120
 Connect ÉnCégem K120*  Compleo Connect K120
 Connect Bonus K10
 Connect Bonus K20
 Connect Bonus K30
 Connect Bonus K50
 Connect Bonus K120
Igényelt csomagra kötött szerződés elkötelezettségi ideje:
 határozatlan  1 éves határozott időtartamú  2 éves határozott időtartamú
*ÉnCégem Prémium BusinessNet M díjcsomag telefonszáma:
Connect Bonus csomag 1 és 2 éves határozott időtartamú szerződéssel vehető igénybe.
A Connect Ráció K, Connect ÉnCégem K, Compleo Connect K, Connect Bonus K csomagok esetén
kizárólag 1 hangcsatornás telefon igényelhető.

Igényelt Fix IP-cím szolgáltatás*:  Igen

 Nem

*Connect Ráció, Connect Business, Connect ÉnCégem, Compleo Connect és Compleo Connect Up csomag esetén jelölendő.

Igényelt Internetbiztonság szolgáltatás*:

 Igen

 Nem

*Connect Ráció, Connect Business, Connect ÉnCégem, Compleo Connect, Compleo Connect Up és Compleo Connect Desktop csomag esetén
jelölendő.

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.
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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 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.

 Free Call opció akciós ajánlat – csak Connect Ráció D, Compleo Connect D, Connect ÉnCégem D csomag mellé! Free Call opció
akciós ajánlat szerződéses feltételeit a melléklet tartalmazza.
 Connect & Dualo kedvezmény - csak Connect Ráció D, DN, F és Connect Business csomag mellé! A Connect & Dualo kedvezmény
szerződéses feltételeit a melléklet tartalmazza.
 Duplanet kedvezmény – csak Connect Ráció, Connect Business, Compleo Connect, Compleo Connect Up, Compleo Connect Desktop
és Connect Bonus csomag mellé! A Duplanet kedvezmény szerződéses feltételeit a melléklet tartalmazza.
Mobil díjcsomag telefonszáma:
Műszaki tanácsadás kedvezmény – Cégre szabott műszaki tanácsadás (Compleo Connect, Compleo Connect Desktop, Compleo Connect
Up csomagokhoz)

 Igen

 Nem

Rendelkezés meglévő Magyar Telekomos e-mail címről, domain névről vagy fix IP cím szolgáltatásról, annak további
kezeléséről
Szolgáltatáselemek

Azonosítók

Megtartandó
(Igen/Nem)

Automatikus leszerelés (Igen/Nem)

A kapcsolási
számhoz tartozó email 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.

Kiegészítő internet szolgáltatások
 Domain Start*
 Fix IP-cím szolgáltatás
 8-as Fix IP-cím tartomány

 További +10 db e-mail cím
 További +100 db e-mail cím

 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):……………………………………………………………….………………………………………….………………..
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(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, Compleo Connect Desktop, Compleo Connect Up szolgáltatáshoz igényelhető, egyéb opcionális
elemek (db) – pluszban a szolgáltatásban foglalt alapelemekhez.
VoiceCenter csatornák:
VoiceCenter hangrögzítés vezetékes vagy mobil csatornákra:
Fax2Email:
IP telefonok (Aastra 6730i)*:
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 :
* Compleo Connect Desktop csomaghoz igényelhető.

Általános rendelkezések:
Szerződésmódosítás feltételei, a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításával kapcsolatos előfizetői jogok
Közös módosítás: A szerződés a felek egyező akaratával bármikor módosítható. Az előfizetői szerződés közös megegyezéssel történő
módosításának minősül, ha a Szolgáltató az Előfizetőt a vonatkozó jogszabályok, illetve szerződéses rendelkezések szerint az Előfizetőt
szerződésmódosítási ajánlattal megkeresi, és az Előfizető az abban megjelölt határidőn belül annak elfogadásáról megfelelően nyilatkozik. A
nyilatkozattétel elmulasztása, mint ráutaló magatartás, az előfizetői szerződés módosítás elfogadásának minősül abban az esetben, ha a
Szolgáltató az Eht. 144. § (3) bekezdésének vagy (4) bekezdésének megfelelően tett eleget értesítési kötelezettségének.
Egyoldalú módosítás: A Szolgáltató jogosult az előfizetői szerződést egyoldalúan módosítani az ÜÁSZF-ben szabályozott esetekben, és az ott
szabályozott feltételek szerint. A Szolgáltató köteles a módosításról – az ÜÁSZF-ben meghatározott kivételekkel - a hatálybalépését
megelőzően legalább 15 nappal az előfizetőket az ÜÁSZF rendelkezései szerint értesíteni. Amennyiben a módosítás az Előfizető számára
hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül élhet felmondási jogával. Az előfizetői felmondás
hiánya, mint ráutaló magatartás a módosítás elfogadásának minősül. Nem mondhatja fel az Előfizető az előfizetői szerződést azonban akkor,
ha az előfizető kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi, az előfizetői szerződést az ebből
eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti.
Díjmódosítás: A szolgáltató jogosult a díjakat (amelyek a határozott időtartamú egyedi előfizetői szerződésben meghatározott kedvezményes
díjak alapját képezik) évente egy alkalommal a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével egyoldalúan megemelni. A fentiekben
rögzítetteken túlmenően a szolgáltató jogosult a díjak egyoldalú módosítására, ha a gazdálkodása miatt, illetőleg a szolgáltatást befolyásoló
körülmények miatt ez indokolt. A díjmódosítás az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott kedvezmény mértékét nem érinti, a
kedvezmény mértéke változatlan marad.
A Szolgáltató a díjmódosításról annak hatálybalépését megelőző 15 nappal korábban értesíti az előfizetőt. Az Előfizető a díjmódosítás miatt
nem mondhatja fel az előfizetői szerződést, kivéve ha az egyedi előfizetői szerződés ettől eltérően rendelkezik.
A szerződésmódosításra, értesítésre és felmondási jogra vonatkozó rendelkezéseket részletesen az ÜÁSZF Törzsrésze 9. pontja tartalmazza.
Csomagváltás az Előfizető kérelmére
Határozott tartamú szerződéskötés esetén a csomagváltás a jelen dokumentumban szabályozott eltérő rendelkezések hiányában a szerződés
felmondására írt kötbérfizetési kötelezettséggel jár.
A csomag tartalma nem változtatható, tehát a csomag egyik elemére (internet hozzáférés, hang díjcsomag) sem kérhető külön módosítás.
A Connect Ráció D és Connect Business D, Compleo Connect D, Connect ÉnCégem D szolgáltatás megszűntetési igénye esetén a Szolgáltató
lehetővé teszi az Előfizető részére, hogy az analóg/ISDN2 vonalát megtartsa, amennyiben az Előfizető az erre vonatkozó igényét (új választott
díjcsomag megnevezésével) jelzi a Szolgáltató részére.
A Connect csomagra vonatkozó határozott, illetve határozatlan idejű szerződéssel rendelkező előfizetők az alábbiak szerint kérhetik a Connect
csomag módosítását új azonos terméktartalmú Connect csomagra:
 Amennyiben az előfizető határozatlan időtartamú Connect díjcsomag-szerződéssel rendelkezik, abban az esetben kötbérmentesen
válthat a Szolgáltató által a csomagváltás időpontjában értékesíthető bármelyik Connect díjcsomagra.
 Ha az előfizető határozott időtartamú Connect díjcsomag-szerződéssel rendelkezik, abban az esetben is van lehetősége a
csomagváltásra. Ha az előfizető magasabb sávszélességű határozott időtartamú Connect díjcsomagra vált, ezt kötbérmentesen teheti
meg.
 Abban az esetben, ha a választott új díjcsomag sávszélessége megegyezik Connect díjcsomagjának sávszélességével, de az újonnan
kötött határozott idejű szerződés lejárati ideje az eredeti szerződés lejárati idejénél későbbi időpontra esik, szintén kötbérmentesen teheti
meg. Ha azonban az újonnan választott Connect díjcsomag határozott időtartama rövidebb, az előfizető szerződésmódosítási díj
5
1178-NY727 v1.0

megfizetésére köteles. Szintén szerződésmódosítási díj megfizetésével jár a csomagváltás, ha az újonnan választott Connect csomag
sávszélessége alacsonyabb a meglévő Connect díjcsomag sávszélességénél.
 Határozott idejű szerződés lejárta előtt az azonos vagy nagyobb havidíjú, illetve azonos vagy nagyobb sávszélességű integrált csomagra
való váltás engedélyezett, egyéb esetben csak kötbér megfizetése mellett lehetséges.
A szerződésmódosítási díj mértéke megegyezik a kötbér összegének 50%-ával.
Az áthelyezés feltételei
Áthelyezést csak a csomag teljes tartalmára kérhet az Előfizető, olyan területen, ahol a Magyar Telekom Nyrt. az előfizetői hozzáférést biztosító
Szolgáltató és műszaki akadályok sem állnak fenn. Az áthelyezésért áthelyezési díjat kell fizetni, amelynek összege egyszeri bruttó 1990 Ft.
Amennyiben az Előfizető az áthelyezést olyan területre kéri, ahol nem a Magyar Telekom Nyrt. az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató,
vagy műszaki akadályok állnak fenn, úgy az előfizetői szerződés megszűnik. Amennyiben a szerződés megszűnésére műszaki akadályok
miatt került sor úgy a Connect Business D, Connect Ráció D, Compleo Connect D, Connect ÉnCégem D csomagok esetén a szerződés
határozatlan idejű analóg/ISDN2 szerződéssé alakul át, és a továbbiakban az analóg/ISDN csatlakozás listás havi- és forgalmi díjai lesznek
érvényesek. Amennyiben az áthelyezés teljesíthetetlensége miatt a szerződés megszűnésére a határozott idejű szerződés lejárta előtt kerül
sor, a Magyar Telekom Nyrt. a kötbértől eltekint.
Szünetelés
A szolgáltatás szünetelésének díja havi nettó 3500 Ft (bruttó 4 445 Ft). A csomag elemei (vezetékes telefonvonal, internet, hang díjcsomag,
forgalom) külön-külön nem szüneteltethetők.
Csomagra vonatkozó, az általánostól eltérő különös megszűnési feltételek
A csomag tartalma nem változtatható, tehát a csomag egyik elemére (analóg/ISDN2 PMP/ISDN2 PP10 vonal, internet hozzáférés, hang
díjcsomag) sem kérhető külön leszerelés. Amennyiben Connect Ráció, Connect Business, Compleo Connect, Connect ÉnCégem csomag
esetén az Előfizető az analóg/ISDN2 PMP/ISDN2 PP10 szerződését a szerződés határozott idejének lejárta előtt felmondja, vagy a Szolgáltató
kénytelen az analóg/ISDN2 PMP/ISDN2 PP10 szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, úgy az a Connect csomag felmondásának
minősül, annak jogkövetkezményeivel.
Az ISP váltás feltételei (Connect Ráció D, DN, Connect Business D, Compleo Connect D, DN, Compleo Connect Desktop DN, Connect
ÉnCégem D, DN, Connect Bonus DN csomagok esetén)
A Szolgáltató biztosítja az Előfizető részére az ADSL hozzáférés leszerelése nélküli, szünetmentes Internet szolgáltató váltást (ISP váltás) a
következők szerint meghatározott feltételek fennállása esetén:
 Az Előfizető Szolgáltatóval kötött határozott időtartamú szerződése már lejárt és határozatlan időtartamú szerződéssé alakult,
illetőleg a szerződés időtartama a szolgáltatás felmondása időpontjában jár le.
 Az Előfizetőnek nincs lejárt díjtartozása a Szolgáltatóval szemben.
 Előfizető a választott új Internet szolgáltatónál benyújtja a megrendelését, jelezve felé az ISP váltást, és meghatalmazza az új
Szolgáltatót, hogy eljárjon az Előfizető nevében az ADSL szolgáltatás lemondásának érdekében.
Szolgáltató lehetővé teszi az Internet szolgáltató váltást a Connect Ráció D, DN, Connect Business D, Compleo Connect D, DN, Compleo
Connect Desktop DN, Connect ÉnCégem D, DN, Connect Bonus DN csomagok megrendelése esetén is, az alábbi feltételek mellett:
 Előfizető benyújtja igényét a választott Connect Ráció D, DN, Connect Business D, Compleo Connect D, DN, Compleo Connect
Desktop DN, Connect ÉnCégem D, DN, Connect Bonus DN díjcsomag előfizetésére, jelezve, hogy azt ISP váltással kéri biztosítani és
kitölti a Meghatalmazást, amelyben arra hatalmazza fel a Szolgáltatót, hogy a régi (elengedő) Szolgáltatójánál lévő ADSL
szolgáltatását az Előfizető nevében lemondja.
 Előfizető megrendelése megfelel az új megrendelésre előírt feltételeknek.
Amennyiben az igény bejelentés az ISP váltás feltételeinek nem felel meg, úgy a szünetmentes ISP váltás nem biztosítható, a szolgáltató váltás
az ADSL le- és felszerelése mellett kerül elvégzésre. Szolgáltató az ISP váltás elvégzéséért külön díjat nem számít fel. Az előfizető és
Szolgáltató szerződésszegésére vonatkozó rendelkezéseket az ÜÁSZF Törzsrész 12. fejezete tartalmazza.
Szolgáltatás megkezdésének határideje
A 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 a szerződés létrejöttétől számított 30 napon belül vállalja.
Az egyedi előfizetői szerződés, illetve az ÜÁSZF egyes szolgáltatásokra vonatkozó melléklete tartalmazhat eltérő létesítési határidőt, ebben az
esetben az egyedi előfizetői szerződésben illetve az ÜÁSZF egyes szolgáltatásokra vonatkozó mellékletében foglalt rendelkezések irányadóak.
A számlázás módja, a számlakiegyenlítés határideje
A számlák kiküldése az ÜÁSZF-ben vagy az egyedi előfizetői szerződésben szabályozott kivételekkel postai úton, a számlában feltüntetett
fizetési határidőt legalább 10 nappal megelőzően történik.
Az előfizető, ha 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.
Szerződés tartama
A Connect csomagra vonatkozó szerződés a Felek megállapodása szerint 12 illetve 24 hónapos határozott időtartamra jön létre. A szerződés
pontos tartamát a jelen szerződésben megjelölt szolgáltatásnál választott szerződéses tartam határozza megmíg az adott szolgáltatásra,
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díjcsomagra vonatkozó, tartamtól függő részletes feltételeket jelen dokumentum, valamint az adott szolgáltatásra vonatkozó ÜÁSZF melléklet
határozza meg. A Szolgáltató a határozott időtartam lejártának időpontjáról és a lejáratig hátralévő napok számáról az Előfizetőt a hatály lejárta
előtt tájékoztatni nem köteles. A határozott idő lejártakor a szerződés határozatlan idejűvé alakul át változatlan havidíj mellett. Connect Bonus
csomagok vonatkozásában a határozott tartam lejártát követően a csomagba foglalt 100 perc lebeszélhetőség megszűnik, illetve a
havidíjkedvezményt tartalmazó csomag esetén a határozott időtartam alatt biztosított havidíjkedvezmény is megszűnik.
A szerződés megszüntetésének esetei, feltételei
Az előfizetői szerződés megszűnik különösen, de nem kizárólagosan: az Előfizető, és a Szolgáltató rendes vagy rendkívüli felmondásával, a
szerződésben biztosított elállás esetén; a határozott tartamú szerződés esetén a szerződés ellenkező tartalmú rendelkezésének hiányában a
határozott idő elteltével, a felek közös megegyezésével. A szerződés megszűnésének más esetei, és a vonatkozó részletes rendelkezések az
ÜÁSZF Törzsrészében kerültek szabályozásra.
A díjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt a Szolgáltató a felmondás jogát valamennyi, az Előfizető által jelen előfizetői szerződéssel, vagy
annak módosításával, kiegészítésével igénybe vett szolgáltatásra vonatkozóan kiterjedő hatállyal gyakorolhatja. Amennyiben az Előfizető által
igénybevett szolgáltatás ÜÁSZF szerinti korlátozására azért kerül sor, mert az előfizető bármelyik, jelen előfizetői szerződéssel, vagy annak
módosításával, kiegészítésével igénybe vett szolgáltatás díját előzetes felszólítás ellenére sem fizeti meg, a korlátozás valamennyi, a jelen
előfizetői szerződéssel, vagy annak módosításával, kiegészítésével igénybe vett szolgáltatás tekintetében alkalmazható.
Elállás a Szolgáltató részéről
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, illetőleg ha az előfizetői szerződés
teljesítésének megkezdése előtt bebizonyosodik, hogy a szerződés annak ellenére jött létre, hogy az az előfizetői szerződés megkötésére az
Általános Szerződési Feltételekben, illetve az egyedi előfizetői szerződésben irányadó szabályoknak nem felelt meg.
Elállás esetén történő elszámolás:
Az elállás a szerződést felbontja, és az a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szűnik meg. A szerződés megszűnésére
tekintettel az esetleg már teljesített szolgáltatások, vagy nem teljesített szolgáltatásokért megfizetett díjak visszajárnak, illetve a szolgáltatások
ellenértékét meg kell fizetni, a szolgáltatás kiépítése érdekében elhelyezett eszközöket vissza kell szolgáltatni. Amennyiben a szolgáltatás
reményében áru átadása történt, úgy az árut köteles az előfizető visszaszolgáltatni, az ezzel kapcsolatos költségek az előfizetőt terhelik. A
szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A felek az elállást tartalmazó nyilatkozat címzett általi kézhezvételét követő 30 napon belül kötelesek egymással e pontban foglaltak, valamit a
Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján egymással kölcsönösen elszámolni.
Jogvita esetén irányadó rendelkezések
Ezen előfizetői szerződésből eredő esetleges jogvita esetén előfizető jogosult a vitát az arra illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóság elé
terjeszteni az ÜÁSZF törzsrészének 6.5. pontjában írtak szerint.
A hibabejelentések, számlapanaszok bejelentése
Az előfizető az észlelt meghibásodást a szolgáltató által a hét minden napján, a nap 24 órájában biztosított és a Magyar Telekom vezetékes és
mobil hálózatából díjmentesen igénybe vehető hibabejelentő szolgálatnál jelentheti be, a következő hibabejelentő számon:1435 Telefonos
üzleti ügyfélszolgálati és hibabejelentő. A részletes rendelkezések az ÜÁSZF törzsrész rendelkezései tartalmazzák.
Egyedi előfizetői szerződés érvényessége, hatálya
Több szolgáltatás kedvezménnyel egy szerződésben történő igénybevétele esetén amennyiben az egyedi előfizetői szerződéshez kapcsolódó
bármely szolgáltatást az Előfizető felmondja, az a teljes szolgáltatás felmondásaként értelmezett, annak jogkövetkezményeivel.
ÜÁSZF elérhetősége:
A jelen szerződésben 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 informatikai
szolgáltatásokra vonatkozó ÜÁSZF-ek irányadóak. Amennyiben az egyes szolgáltatásokra vonatkozó ÜÁSZF-ek és a jelen szerződés között
ellentmondás van, úgy ebben az esetben a jelen szerződésben rögzítettek az irányadóak. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó ÜÁSZF-ek
megtalálhatóak a Magyar Telekom honlapján (www.telekom.hu), és valamennyi ügyfélszolgálaton. Az előfizető ezekről a Telekom hálózatából
ingyenesen hívható 1435-ös ügyfélszolgálati telefonszámon is tájékozódhat.
Előfizetői nyilatkozatok
 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.
Az Előfizető által kért számlázási mód (amennyiben az előfizető már rendelkezett számlaküldési/számlafizetési módról, úgy az eredeti
rendelkezések irányadóak, kivéve, ha a szerződésmódosítással igényelt szolgáltatásra más módot kíván az alábbiak szerint választani az
előfizető:
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Távszámla (elektronikus mód)
már regisztrált ügyfél
Papír alapú, postai úton

új regisztrációt kérek, e-mail cím:

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







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. A szerződésben és annak
elválaszthatatlan részét képező mellékleteiben foglaltakat megismertem, azok rendelkezéseit elfogadom, ennek megfelelően a felsorolt
dokumentumokban szereplő kötelezettségeket vállalom. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó ÜÁSZF-ek a jelen szerződés aláírásával a
szerződő felek részéről egyező akarattal kerülnek elfogadásra. A vonatkozó ÜÁSZF-ben foglaltakat megismertem és a jelen egyedi
előfizetői szerződés aláírásával elfogadom.
Egyes akciós feltételek, kedvezmények esetében a Szolgáltató eltérhet az ÜÁSZF-ben foglaltaktól, erre az akciós feltételekben a
Szolgáltató az Előfizető figyelmét felhívja. Az eltérés lehetőségére vonatkozó figyelmeztetést tudomásul veszem.
A kapcsolattartásra alkalmas 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.
A kapcsolattartás és tájékoztatás céljára a szolgáltatóval közölt e-mail cím fölött az Előfizetőként kizárólagos rendelkezési jogot
gyakorolok, az e címre érkező értesítésekkel a szolgáltató a szerződésből eredő értesítési kötelezettségének eleget tesz. Az e-mail
címben bekövetkező változások jelzése az Előfizető felelőssége. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt e-mail cím használatát,
illetve az ellenőrzés jogát más személynek átengedem, az átengedéssel összefüggésben felmerülő károkért, az értesítés, tájékoztatás
esetleges elmaradásáért, az e-mail címről jogosulatlantól érkező jelzésekért, igényekért, más jogsértésekért, esetleges mulasztásokért
felelősség a szolgáltatót nem terheli.

A szerződő Felek a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseitől eltérően egyező akarattal az alábbiakban állapodnak
meg:
1. A szerződő Felek az előfizetői szerződés vonatkozásában nem alkalmazzák a 2013. évi. V. törvény 6:63. § ( 5 ) bekezdésében írtakat.
2. 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.
3. A jelen szerződés, annak mellékletei, valamint a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 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.
4. 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 adott helyzetben általában elvárható.
5. A jelen előfizetői szerződésből eredő igények esetében a másik félhez címzett, teljesítésre felhívást tartalmazó fizetési felszólítás az elévülést
megszakítja.
Nyilatkozat a szolgáltatás elemeként értékesített estközről
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.
Amennyiben bármely más, a jelen előfizetői szerződéssel igénybe vett Connect szolgáltatásra tekintettel kedvezményes, vagy teljes áru eszköz
adásvétele is történik, az eszközre vonatkozó szerződéses feltételek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező, 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, Compleo Connect Up, Compleo Connect
Desktop csomagokhoz van lehetőség.)
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Egyedi előfizetői jogviszonyt szabályozó, jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező Szerződéses feltételek
Csak azon mellékletek képezik a jelen előfizetői szerződés részét, amelyek azon szolgáltatásra, csomagra, eszközre vonatkozó
rendelkezéseket tartalmazzák, amelyekre az Előfizető a jelen szerződés Igényelt csomag bekezdésben jelöltek szerint szerződik.
1. számú melléklet: Connect Ráció, Connect Business
2. számú melléklet: Compleo Connect, Compleo Connect Desktop, Compleo Connect Up
3. számú melléklet: Connect ÉnCégem
4. számú melléklet: Connect Bonus
5. számú melléklet: Eszköz megrendelő Connect Ráció, Connect Business, Compleo Connect, Compleo Connect Up, Compleo Connect
Desktop (D,DN,F) csomagok mellett
Opcionálisan választható szolgáltatások Szerződéses feltételei, adatlapok
Csak azon mellékletek képezik a jelen előfizetői szerződés részét, amelyek azon szolgáltatásra, csomagra, eszközre vonatkozó
rendelkezéseket tartalmazzák, amelyekre az Előfizető a Jelen szerződés Igényelt kedvezmény bekezdésben jelöltek szerint szerződik.
6. számú melléklet: Mobilinternet szolgáltatás igénybevétele, a Duplanet kedvezmény (Duplanet) ajánlatban Connect Ráció, Connect
Business, Compleo Connect, Compleo Connect Up, Compleo Connect Desktop, Connect Bonus csomagok mellett
7. számú melléklet: Connect & Dualo kedvezmény Connect Ráció D,DN ,F és Connect Business D csomagok mellett
8. számú melléklet: Free Call opció Connect Ráció D, Compleo Connect D, Connect ÉnCégem D csomagok mellett
9. számú melléklet: Connect Mobil opció és Connect Minden Mobil opció Connect Ráció, Compleo Connect, Compleo Connect Desktop,
Compleo Connect Up csomagok mellett
10. számú melléklet: Domain név regisztrációs szolgáltatás igénylőlap és módosító adatlap Connect Ráció, Connect Business, Compleo
Connect, Compleo Connect Up, Compleo Connect Desktop, Connect ÉnCégem, Connect Bonus csomagok mellett
Kelt: …………………………. ………………………….

................................................................................
Magyar Telekom Nyrt.

…………………………………………………………………
Előfizető cégszerű aláírása
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