
 
Üzleti előfizetői szerződés a Webkönnyen szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan 
 
 
 
 
 
 
Webkönnyen szolgáltatás tartama: 
A szolgáltatás tartalmaz egy weboldalszerkesztő alkalmazást, mely kizárólag webes felületen érhető el és a hozzá kapcsolódó tárhelyet. Ezen 
felül a szolgáltatás havidíja magában foglalja a domain név regisztrációt (magyar, EU vagy nemzetközi) vagy más szolgáltatótól igénybe vett 
domain esetén a domain név áthozatalát, illetve domain név fenntartását, melyet a Magyar Telekom minden évben automatikusan 
meghosszabbít a szerződés tartama alatt. A domain szolgáltatás a jelen Szerződés megszűnését követően is igénybe vehető, a mindenkor 
aktuális díjazás szerinti domain szolgáltatásként, az arra vonatkozó szerződéses feltételek szerint. A domain regisztrációt vagy meglévő 
domain áthozatalát a Webkönnyen szolgáltatás megrendelését követően lehet elindítani az alkalmazás online felületéről vagy a 
https://domain.telekom.hu/reg/ oldalon. A domain név szolgáltatás része a teljes csomagnak, így az elkészített honlap domain szolgáltatás 
nélkül nem tehető közzé az interneten.   
Az Előfizető a szolgáltatás próbaverziójának használata során létrehozott tartalmi elemeket a próbaverzió indulásától számított 45-ik napig 
emelheti át a jelen szerződés szerinti szolgáltatás segítségével létrehozott weboldalára is. Ezt követően a próba verzióban elérhető tartalom 
törlésre kerül a Szolgáltató rendszeréből, és annak visszaállítására és átmentésére nincs lehetőség. További részletek a próba verzió 
felhasználási feltételeiben találhatóak, mely elérhető a www.telekom.hu/webkonnyen oldalon. 
 
Szolgáltatás díjazása és tartalmi elemei: 

Webkönnyen csomag: Business Pro Webshop  

Havi díj* 2.990 Ft 4.990 Ft 8.990 Ft 

* Az árak nettó díjak, a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti ÁFA-t nem tartalmazzák 
 

Webkönyen csomag: Business Pro Shop 

Létrehozható oldalak száma 5 korlátlan korlátlan 

Webtárhely 500 MB korlátlan korlátlan 

Facebook profil létehozás funkció nincs igen igen 

Honlap mobil verzió létrehozás funkció nincs igen igen 

Webshop funkció 500 termékkel nincs nincs igen 

Alapfunkciók: 

Facebook like gomb és komment lehetősége, megjelenítése az oldalon    
Előre létrehozott sablonok különböző témákban (fejléc logó, háttér színe, honlap 
tartalom elrendezés) 

   

Youtube videó beágyazás    
Google térkép (pontos cím megjelenítése)    
Kapcsolat, elérhetőségek, nyitva tartás doboz    
Óra megjelenítése    
Fizetési lehetőségek megjelenítése ikonokkal    
QR kód létrehozás    
Vendégkönyv    
Képgaléria, képek feltöltése, elhelyezése szabadon a honlap oldalainak felületén, 
képfeliratok szerkesztése 

   

Szövegdobozok szabad elhelyezése a felületen, azok könnyű szerkesztése     
HTML    
RSS    
Diavetítés, animációk    
Űrlapok     
fájl feltöltés     
Gombok elhelyezése    
Számológép    

Szolgáltató adatai (Továbbiakban: „Szolgáltató”): 
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 hálózatából díjmentesen hívható). Internetes honlap címe: www.telekom.hu/uzleti , E-mail: 
uzleti_ugyfelszolgalat @telekom.hu   

 

https://domain.telekom.hu/reg/
http://www.telekom.hu/webkonnyen
http://www.telekom.hu/uzleti
mailto:uzleti_ugyfelszolgalat@telekom.h


 
A szerződés módosítása, díjmódosítás:  
A Szerződés módosítására vonatkozó rendelkezésekre a Magyar Telekom Nyrt. Informatikai Szolgáltatásokra vonatkozó Általános 
Szerződési Feltételei ( IÁSZF )  irányadóak.  
 
Felelősség: 
Az Előfizető a Webkönnyen szolgáltatást csak az irányadó jogszabályoknak megfelelően veheti igénybe úgy, hogy a szolgáltatás 
használatával, a szolgáltatás segítségével készített és üzemeltetett honlapon történő megjelenéssel ne sértse mások jogait. A Webkönnyen 
szolgáltatás alapjául szolgáló szoftver csak úgy használható, hogy a használat ne sértse a szoftver tulajdonosának szellemi alkotáshoz 
fűződő és egyéb jogait.  A program semmilyen formában nem többszörözhető, sem tartósan, sem ideiglenesen, a program nem fordítható, 
nem dolgozható át és nem dolgozható fel, illetve nem módosítható. A jogszerű felhasználó megfigyelheti, tanulmányozhatja és kipróbálhatja 
a program működését a program elemeinek alapját képező ötletek és elvek meghatározása céljából, ha ezt a szoftver olyan betáplálása, 
megjelenítése, futtatása, továbbítása vagy tárolása során végzi, amelyre jogosult.  Az Előfizető ezen kötelezettségeinek megsértéséből 
eredően a felelősség kizárólag az Előfizetőt terheli, a Szolgáltató  minden jogsértő előfizetői magatartásért való felelősségét kizárja, 
tekintettel arra, hogy a felhasználást nem köteles ellenőrizni. 
A szolgáltatás segítségével készített és üzemeltetett honlap tartalmáért, adattartalmáért az Előfizető felelős, ezzel kapcsolatban a Szolgáltató 
nem tartozik felelősséggel, tekintettel arra, hogy a honlapra kikerülő információk és adatok megjelentetését, azok jogszerűségét nem köteles 
vizsgálni.  
Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut a jelen pontban foglaltakkal kapcsolatos jogsértés, illetve amennyiben az Előfizető a szolgáltatás 
segítségével a honlapján bármilyen jogsértő, illetve a Szolgáltatót sértő tartalmat helyez el. úgy a Szolgáltató törölheti bármely felhasználó 
Előfizető honlapját, annak teljes tartalmával együtt az Előfizető értesítésével egyidejűleg.   
Szolgáltató a tárterületen elhelyezett adatokért, tartalmakért felelősséget nem vállal.  
Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal zavartalan vagy hibamentes működésért, azért, hogy az Előfizető az alkalmazást megfelelően 
választja ki, és használja, és azzal a tervezett, vagy szándékolt eredményt érje el, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás 
használatához megfelelő információt bocsát az Előfizető rendelkezésére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalon megjelenő 
tartalmak jogszabályokban való megfeleléséért, vagy az oldalhoz kapcsolódó harmadik felek által nyújtott  szolgáltatások működéséért.     
A Szolgáltató a Webkönnyen szolgáltatás segítségével üzemeltetett Webkönnyen shop csomagban lévő webshop működésével 
kapcsolatban nem vállal felelősséget, sem a webshopon keresztül az Előfizetővel szerződött harmadik felek felé ( pl. semmiféle szavatossági, 
hibás teljesítési igény, késedelem stb. esetén) , sem az Előfizető felé ( pl. késedelmes vagy elmaradt teljesítés). A webshopon keresztül kötött 
szerződések kizárólag az Előfizető, és a vele szerződött harmadik felek között keletkeztetnek jogviszonyt. A webshop alkalmazás esetében 
az ellenérték kiegyenlítése egy, a Szolgáltatótól független pénzügyi szolgáltató, illetve alkalmazás segítségével történik, melyre tekintettel 
ezzel kapcsolatban a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.  
Az Előfizető a Webkönnyen szolgáltatás segítségével üzemeltetett webshop alkalmazás használatával kizárólag a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő tevékenységet végezhet, a jogszabályok betartásáért, illetve harmadik felek jogainak, érdekeinek védelméért kizárólag az Előfizető 
felelős. 
Szolgáltató kizárja a kártérítési, illetve adatvesztésből eredő felelősségét minden olyan kárért, amely a szolgáltatás igénybevételével 
kapcsolatban merül fel, vagy az Előfizető jelen Szerződésből, az IÁSZF rendelkezéseinek, vagy bármely irányadó jogszabály 
rendelkezéseiből fakadó kötelezettségének megsértéséből ered.  
A Szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, a Szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással 
továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmakért nem felel. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, 
hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak. A Szolgáltató nem felel az információ eltávolítása vagy hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért. 
A Szolgáltató nem kezdeményezi az információ továbbítását; nem választja meg a továbbítás címzettjét, és a továbbított információt nem a 
Szolgáltató választja ki, illetve azt nem változtatja meg. 
A Szolgáltató nem felel az igénybe vevő által biztosított információért, nincs tudomása az információval kapcsolatos jogellenes 
magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti; Illetve amint az jogellenességről, vagy 
érdeksérelemről  tudomást szerzett, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést nem biztosítja. 
 
Amennyiben az Előfizető a hatályos jogszabályokból, jelen Szerződésből, vagy az IÁSZF rendelkezéseiből eredő kötelezettségét megszegi, 
és ezzel a Szolgáltatónak kárt okoz, ezen károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Amennyiben harmadik fél a Szolgáltatóval szemben 
az Előfizető jogsértésével összefüggésben bármely igényt érvényesít, vagy a Szolgáltató kártérítés, bírság, más kompenzáció megfizetésére 
köteles, az Előfizető jogsértéséből eredő ilyen igények Szolgáltató felé történő megtérítéséért az Előfizető felelős. 
 
 
 
 
Díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezényei: 
Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató számlája alapján a számla ellenértékét az erre rendelkezésre álló fizetési határidőben nem egyenlíti ki, 
a Szolgáltatófizetési felszólítást küld 30 napos fizetési határidővel. A fizetési felszólításban megjelölt 30 napos  
fizetési határidő eredménytelen elteltét  követően a szolgáltatást deaktiválja. A deaktiválás időpontját követően az Előfizető által készített 
honlap harmadik felek számára nem érhető el. Az eredménytelenül lejárt fizetési határidőt követően a Szolgáltató jogosult a szerződés 30 
napos felmondási idővel történő felmondására. A szerződés megszűnésének napján a Webkönnyen szolgáltatással létrehozott honlap, 
illetve annak teljes tartalma is törlésre kerül. Amennyiben az Előfizető továbbra is igénybe szeretné venni a szolgáltatást, kizárólag a fizetési 
felszólításban megjelölt határidőben, illetve a felmondási idő 30 napjában van lehetősége a teljes tartozás kiegyenlítésére, és a szolgáltatás, 
illetve az annak segítségével készített és üzemeltetett honlap aktiválásának kérésére. Az Előfizető köteles a szerződés megszűnését 
megelőzően, a felmondási idő tartama alatt az adatainak mentéséről gondoskodni a szerződés megszűnéséig. A szerződés megszűnésével 



a Szolgáltató nem köteles az adatokat tárolni, azok törlésre kerülnek. A törölt honlapról eltávolított adatokért, illetve az Előfizető 
adatmentésért való felelősségének elmulasztásával összefüggésben a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.  
Az előfizető által lementhető adatok körébe tartoznak az Előfizető által feltöltött képek, dokumentumok, egyéb anyagok, de nem tartoznak 
ide a weboldal sablonjai, a szolgáltatás segítségével előállított logó vagy egyéb, a szolgáltatással összefüggő, vagy annak részét képező 
tartalom.  
A domain delegálás felfüggesztésre kerül, ha a szolgáltatás havi díját az Előfizető  a szolgáltató számlája alapján,  fizetési felszólítás ellenére  
sem fizeti meg a fizetési felszólításban megjelölt határidőben.  
 
A szerződés megszűnése: 
Rendes felmondás: A szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja a másik félhez címzett írásbeli 
nyilatkozattal. Az Előfizető a felmondásra irányuló szándékát jelezheti a telefonos ügyfélszolgálaton a 1435-ös telefonszámon, a Telekom 
saját vagy partner üzleteiben, személyes kapcsolattartójánál, illetve az üzleti online önkiszolgáló portál (belépés: www.telekom.hu/uzleti) 
Informatikai Szolgáltatások / Webshop felületén vagy az Előfizető és a szolgáltatás megfelelő azonosításához és a felmondás teljesítéséhez 
elegendő adattartalom e-mailben történő megküldésével az uzleti_ugyfelszolgalat@telekom.hu címre.  
Az Előfizető köteles a szerződés megszűnését megelőzően, a felmondási idő tartama alatt az adatainak mentéséről gondoskodni a 
szerződés megszűnéséig. A szerződés megszűnésével a Szolgáltató nem köteles az adatokat tárolni, azok törlésre kerülnek. Az előfizető által 
lementhető adatok körébe tartoznak az Előfizető által feltöltött képek, dokumentumok, egyéb anyagok, de nem tartoznak ide a weboldal 
sablonjai, a szolgáltatás segítségével előállított logó vagy egyéb, a szolgáltatással összefüggő, vagy annak részét képező tartalom. A törölt 
honlapról eltávolított adatokért, illetve az Előfizető adatmentésért való felelősségének elmulasztásával összefüggésben a Szolgáltatót 
semmiféle felelősség nem terheli.  
A Webkönnyen szolgáltatás megszűnése esetén a szerződés megszűnésének időpontját követően a domain név szolgáltatás díjazottá válik, 
a szolgáltatásra vonatkozó mindenkori díjazási feltételekkel, melyet a www.telekom.hu oldalon keresztül érhető el. A domain szolgáltatás 
felmondásáról külön kell rendelkezni.  
 
Rendkívüli felmondás:  
Amennyiben az Előfizető szerződésszegésével összefüggésben a Szolgáltató jogosult lenne az előfizetői szerződés rendkívüli felmondására, 
az Előfizető értesítése mellett a szolgáltatás deaktiválható. Amennyiben az Előfizető a jogsértést megszünteti, és ezt hitelt érdemlően igazolja, 
a szolgáltatás visszaállítható. 
A Magyar Telekom Nyrt. jogosult azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszüntetni az előfizetői szerződést különösen, de nem 
kizárólagosan, az alábbi esetekben, amennyiben: 
1. Az Előfizető a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe 
történő behatolásra tesz kísérletet, illetve hajt végre, különösen:  

- az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve internetezés közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot 
képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet,  
- az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatok, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre 
irányuló kísérlet,  
- az internethasználók személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek 
kísérlete, amely az Ügyfelet kompromittálhatja, illetve a számítógép működését hátrányosan befolyásolhatja,  
- mások tulajdonát képező számítógépek és azok erőforrásainak engedély nélküli felhasználása saját célra (pl. proxy, e-mail szerverek, 
nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök).  

2. Az Előfizető a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva olyan adatokat, információkat tárol, vagy továbbít, amely:  
-  jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sért  
- a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a 
törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom,  
- az Alkotmányba vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek,  
- az Ügyfél által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek.  

3. Amennyiben az Előfizető a szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti.  
A Szolgáltató az Előfizető jelen Szerződésből eredő bármely kötelezettségének megszegése esetén jogosult a Szerződést azonnali 
hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni. 

4. A jelen szerződésben feltüntetett kötelezettségek súlyos megsértése esetén. 
Abban az esetben, ha a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás felhasználásával olyan közzététel valósul meg, amely a fenti szabályokba 
nem ütközik ugyan, de jelentős társadalmi ellenállást vált ki vagy jelentős mértékben sérti a Szolgáltató üzleti érdekeit, a Szolgáltató 
fenntartja magának a jogot, hogy a közzétevőt azonosítsa, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel megszüntetésére, és ennek tényét 
nyilvánosságra hozza.  

 
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 teljesíteni, illetőleg ha az előfizetői szerződés 
teljesítésének megkezdése előtt bebizonyosodik, hogy  a szerződés annak ellenére jött létre, hogy az Előfizető az előfizetői Szerződés 
megkötésére az Általános Szerződési Feltételekben, illetve az egyedi előfizetői szerződésben irányadó szabályoknak nem felelt meg.  
Az elállási jog gyakorlása esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni. A Szolgáltató elállása esetén megfelelő határidőt biztosít az 
Előfizetőnek adatai mentésére, amely határidő 15 napnál rövidebb nem lehet. Az előfizető által lementhető adatok körébe tartoznak az 
Előfizető által feltöltött képek, dokumentumok, egyéb anyagok, de nem tartoznak ide a weboldal sablonjai, a szolgáltatás segítségével 
előállított logó vagy egyéb, a szolgáltatással összefüggő, vagy annak részét képező tartalom. 
 
Csomagmódosítás: 
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A szerződéskötést követően az Előfizető választhat nagyobb csomagot, erre a szerződés tartama alatt bármikor lehetősége van, azonban 
kisebb csomagra váltást a csomagok eltérő szolgáltatástartalmából esetleg eredő jelentős információvesztésre tekintettel nem biztosítjuk. 
 
Hibajavítási idők, vállalt rendelkezésre állás: 
Szolgáltató az esetleges hibákat 72 órán belüli hibaelhárítási idővel javítja. A szolgáltatás éves szinten 99,98 %-ban áll rendelkezésre.  
 
Jogvita esetén irányadó rendelkezések: 
Ezen előfizetői szerződésből eredő esetleges jogvita esetén a Felek a vitát peren kívül igyekeznek rendezni, az esetleges peres eljárásra a 
Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  
 
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 szolgáltatás megrendelésével a Szolgáltató egy online ügyintézési felülethez is hozzáférést biztosít az Ügyfél részére. Az adminisztrációs 
felület elérése megtalálható a www.telekom.hu/uzleti honlap nyitó oldalán, illetve a szolgáltatás aktiválását követően automatikusan a 
Főadminisztrátor email címre érkező regisztrációs emailben (Belpés/Üzleti szolgáltatásaim). A regisztrációs email tartalmaz minden 
belépéshez szükséges információt (felhasználónév, jelszó, belépés link). A bejelentkezés után a felületről letölthető a felhasználói kézikönyv, 
illetve a 1435-ös ügyfélszolgálati számon szakértő kollégáink fogadják hívását, és segítenek a Portál használatában, illetve a szolgáltatások 
beállításában távolról, képernyőmegosztással. Az Előfizető által a www.telekom.hu/webkonnyen oldalon a megrendelési igény  elinditásával 
az Előfizető megismeri és elfogadja a főadminisztrátor jogaira vonatkozó rendelkezést.  
 
Az üzleti online önkiszolgáló portálhoz való hozzáféréssel már rendelkező Előfizetők korábban megadott főadminisztrátori adatai a 
Webkönnyen szolgáltatás megrendelése során az online űrlapon megadott szerződéskötésre jogosult személy adataival frissítésre kerülnek 
a Magyar Telekom rendszerében, és a Szolgáltató a továbbiakban ezeket az adatokat használja fel kapcsolattartásra, illetve az automatikus 
rendszerértesítések és a belépéshez szükséges SMS kód is az ott megadott elérhetőségekre érkezik. Ezt az Előfizető jelen nyilatkozatban 
elfogadja és tudomásul veszi.   
 
Nyilatkozat a főadminisztrátori jogainak megadásáról 
Alulírott, mint a fent megjelölt Magyar Telekom ügyfél döntéshozatalra jogosult képviselője jelen nyilatkozat alapján a Magyar Telekom Nyrt. 
üzleti online önkiszolgáló portál moduljainak használatához szükséges általános főadminisztrátori jogokkal az online regisztráció során 
megjelölt, a cég nevében szerződéskötésre jogosult személyt jelölöm meg. 
 
Az űrlapon megadott mobil telefonszámra érkeznek a Portál által küldött automatikus értesítők és a belépéshez szükséges SMS kód. A 
megadott email címre a regisztrációs email, amely tartalmazza a bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót.  
 
 
Tisztában vagyok azzal, hogy a főadminisztrátor a portál valamennyi funkciójának használata során ezen nyilatkozat alapján jogosulttá válik 
az ügyfél nevében történő jognyilatkozat tételre. Ennek keretén belül a főadminisztrátor további hozzáféréseket oszthat ki - Webkönnyen 
szolgáltatás esetében csak a főadminisztrátornak van jogosultsága a webkönnyen felület használatához, a jogosultság más felhasználónak 
nem delegálható. - az Ügyfél által meghatározott eljáró személyeknek, meghatározhatja azok jogosultsági szintjét, új szolgáltatásokat 
rendelhet meg; továbbá jogosult az ügyfél nevében, telefonon keresztül szolgáltatást megrendelni, lemondani és változtatni; módosíthatja az 
ügyfél valamennyi Magyar Telekommal kötött szerződése alapján igénybevett szolgáltatását és annak paramétereit, továbbá a portálon 
keresztül elérhető elektronikus ügyfélszolgálat bármely ügyfélszolgálati ügyben az ügyfél nevében eljárhat. 
 
Elfogadom, hogy a Magyar Telekom nem köteles és nem jogosult a főadminisztrátor által megadott felhasználó személyek eljárási 
jogosultságainak vizsgálatára. A főadminisztrátor a kapcsolattartásra megadott kapcsolati adatait a Portálon szabadon módosíthatja, annak 
ellenőrzésére a Magyar Telekom nem köteles és nem jogosult. A főadminisztrátor személy módosítása csak új meghatalmazás, vagy 
lemondó nyilatkozat cégszerűen történő benyújtását követően történhet meg. 
 
Kijelentem, hogy amennyiben a kijelölt személy tekintetében változás következik be, arról a Magyar Telekom Nyrt –t a változástól számított 8 
napon belül, mint szerződő fél, értesítem. Ezen értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a felelősséget teljes körűen vállalom.  
 
IÁSZF elérhetősége: 
A jelen szerződésben nem szabályozottak kérdésekben a Telekom informatikai szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei 
irányadóak. Amennyiben a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és a jelen szerződés között ellentmondás van, úgy ebben az esetben a 
jelen szerződésben rögzítettek az irányadóak. Az előfizető ezekről a Telekom hálózatából ingyenesen hívható 1435-ös ügyfélszolgálati 
telefonszámon is tájékozódhat. 
 
Magyar Telekom Nyrt. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló  a 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény értelmében az alábbi kivétellel személyes adatokat a szolgáltatás nyújtása során nem kezel.  

 
A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett 
elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából az Előfizető előzetes hozzájárulása alapján kezelhet, 
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melyhez a szükséges hozzájárulást Előfizető a szolgáltatás megrendelésekor adhat meg, és mely hozzájárulás bármikor, ingyenesen 
lemondható a …. e-mail címen. A jelen pont szerinti közvetlen üzletszerzési/piackutatási célú adatkezelés kiterjed az Előfizető által megadott 
e-mail címre és telefonszámra. 
 
Szolgáltató jogosult és egyben kötelezett az arra törvényes jogcímmel rendelkező hatóságoknak a kezelt személyes adatokat a 
megkeresésükre átadni. 
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. 

 
 


