Tisztelt leendo Partnerünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nagykereskedelmi Gyors Hozzáférés szolgáltatás minél szélesebb köru
elterjesztése érdekében a Magyar Telekom 2009. szeptembertol 15-tol lehetoséget biztosít internet szolgáltatás
nyújtását tervezo vállalkozásoknak, hogy kedvezo feltételekkel válhassanak Társszolgáltató partnereinkké, az
alábbiakban részletezettek szerint:
Akciós Feltételek
I. Az akció idotartama
2009. szeptember 15. – 2009. december 31.
Az akciós kedvezményt a Magyar Telekom ezen idotartamon belül, elso öt szerzodéskötés esetén biztosítja.
II. Az akciós kedvezmény igénybevételének feltétele
A Magyar Telekom abban az esetben biztosítja a III. pont szerinti akciós díjakat, az ott meghatározott
feltételekkel, amennyiben a Nagykereskedelmi Gyors Hozzáférés szolgáltatására vonatkozó
NAGYKERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS EGYÜTTMUKÖDÉSI SZERZODÉS (továbbiakban Szerzodés) a felek
között 2009. december 31-ig létrejön.
III. Akciós díjak
A Nagykereskedelmi ADSL Társszolgáltatóvá váláshoz a Partnernek a csatlakozáskor a Magyar Telekom
részére 4.500.000 Ft + ÁFA hálózat konfigurációs díjat kell fizetnie a mindenkor hatályos szerzodéses feltételek
szerint. Ezen díj megfizetése ellenében a Magyar Telekom elvégez minden olyan beállítást, amely a
Társszolgáltató és a MT viszonylatában a Nagykereskedelmi ADSL szolgáltatás muködoképességéhez
szükséges.
Az akciós kedvezményre jogosult partner az alábbi két opció egyikét választhatja:
Opció 1.
2009. szeptember 15 – 2009. december 31. között létrejött szerzodés esetén, amennyiben a Partner az elso öt
szerzodésköto egyike, a Magyar Telekom a hálózatkonfigurációs díjat 50%--os kedvezménnyel biztosítja.
Opció 2.
2009. szeptember 15 – 2009. december 31. között létrejött szerzodés esetén a Magyar Telekom 100 %-os
mértékben elengedi a hálózat konfigurációs díjat, amennyiben a Partner az elso öt szerzodésköto egyike és a
Partner vállalja, hogy az ADSL szolgáltatás indításától számított 6. hónap végén legalább 200 darab új ADSL
végfelhasználóval fog rendelkezni.
Új ADSL végfelhasználónak minosül az az ADSL igényt benyújtó telefon elofizeto, aki az adott távbeszélo
vonalon (melyre az ADSL-t igényli és melynek o az elofizetoje) az igény benyújtását megelozo három hónapban
nem vett igénybe ADSL szolgáltatást, és részére az ADSL-t a szolgáltató felszereli, nem ideértve a szünetmentes
ISP váltókat.
Amennyiben a Partner a szerzodéskötéstol számított 6. hónap végéig nem éri el a 200 darabos új ADSL
végfelhasználói állományt, úgy a meglévo új elofizetoi állománya és a 200 darab közötti különbözet után,
hiányzó elofizetonként 22.500 Ft + ÁFA egyszeri díjat köteles fizetni a Magyar Telekom részére.

