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EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁST IGÉNYLŐ ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE 
 
Szolgáltató adatai: 

Szolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt. 

Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál a Cg. 01-10-041928 szám alatt. (továbbiakban Szolgáltató) 

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. 

Központi ügyfélszolgálat, hibabejelentés: 1400 

E-mail: www.telekom.hu/irjonnekunk 

Internetes honlap: www.telekom.hu 

Az általános szerződési feltételek megtalálhatóak a Magyar Telekom honlapján (www.telekom.hu), és valamennyi ügyfélszolgálaton. 

Értékesítő neve: 

Értékesítő azonosítója: 

 

Előfizető neve (cégszerű elnevezése):  

Előfizető számlázási címe: 

Székhelye: Cégjegyzék száma: 

Bankszámlaszáma: Adószáma: 

Telephely megnevezése (amennyiben eltér a létesítési helytől): 

Értesítési cím, telefonszám: 

A kapcsolattartó neve és értesítési telefonszáma (az adat közlése önkéntes): 

MT ügyfél-azonosító: 

E-mail cím, szerződéssel összefüggő kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek*: 

*Az üzleti Internet csomagban foglalt E-mail cím (postmaster@aldomain.t-online.hu) nem tartható meg lakossági csomag vásárlásakor, 
helyette új E-mailcímet kell megadni, melynek formátuma  „…..….@t-online.hu” A kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségekre vonatkozó 
Előfizetői nyilatkozat az Előfizető további nyilatkozatai, egyéb feltételek cím alatt.  
 
Az előfizetői szerződést (továbbiakban Előfizetői szerződés) az előzetes tájékoztatást tartalmazó Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei 
elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan Egyéni előfizetők részére (továbbiakban: Lakossági ÁSZF) törzsrésze és 
mellékletei, az Egyedi Előfizetői Szerződés és a Szerződés-összefoglaló, valamint a Telekom számla szerződés együttesen alkotják. A 
Telekom fiókban megadott elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesíthetősége és üzletszerzés céljából történő személyes adatok 
kezelésével kapcsolatos nyilatkozat az Egyedi Előfizetői Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
 
Ahol jelen dokumentum az Eht. rövidítést tartalmazza, ott ezen az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényt kell érteni. 
 

http://www.telekom.hu/
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AZ ELÕFIZETÕI SZERZÕDÉS TÁRGYÁT KÉPEZÕ ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁS 
IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁS: 
 

egyetemes szolgáltatás-e (ca):Telefon        új megrendelés                   csomagmódosítás                   technológia váltás                                 

Hozzáférés típusa Igényelt díjcsomag Kiegészítő és kényelmi szolgáltatások Szerződéses tartam 

 analóg 

 Digitális telefon 

 Kábeltelefon 

Hoppá Plusz 

 Alap 

 

 Mobil opció  

 Nemzetközi opció  

 Belföldi opció* 

 *kizárólag Alap díjcsomag mellett vehető igénybe) 

 1 év  

 2 év * 

 határozatlan 

Egyéb információ:                                 

Internet        új megrendelés                   csomagmódosítás                   szolgáltató váltás                   technológia váltás                                                                 

Hozzáférés típusa 
Otthoni Internet 
csomagok esetén 

Igényelt csomag Egyéb szolgáltatások Szerződéses tartam 

 DSL 
 Kábelnet*** 
 Optinet**** 

DSL: 
 Net Plusz 

Kábelnet: 
 Net 250/10 
 Net 500/22 
 Gigaerős Net 1000/25 
 Gigaerős Net 1000/200 

Optinet: 
 Net 250/70 
 Net 500/150 
 Gigaerős Net 1000/1000 
 Gigaerős Net  2000/1000 

 Szerelői opció 
 Modem kiszállítás 
 Notebook, típusa: 

______________ 
 
Egyéb: 

 1 év  
 2 év * 
 határozatlan 

Bejelentkezési azonosító: 

E-mail cím (ek): 

Televízió        új megrendelés                   csomagmódosítás                   ED3 migráció                   

IPTV 
ED3 IPTV 
IPTV optikán  
 Közszolgálati csomag 

 IPTV S díjcsomag 202204 

 IPTV M díjcsomag 202204 

 IPTV L díjcsomag 202204 

 IPTV L + HBO Max díjcsomag 202204 

 

Set top box darabszám:  

 Meglévő csomag esetén korábbi felvételi 

opció megtartása 

Kiegészítő csomag(ok):  

 

Egyéb: 

  

 Sat TV**            

 Közszolgálati csomag 

 Alap csomag   

 Szuper Családi HD 

 

Set top box darabszám: 

 Meglévő csomag esetén korábbi felvételi 

opció megtartása  

 

 

 

 

Kiegészítő csomag(ok): 

 

Egyéb:  

Szerződéses tartam: 
 1 év     

 2 év*      

 határozatlan   

   

Egyéb információ:                                 
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*2017. október 20-tól 2 éves határozott időtartamú szerződés csakis eszköz vásárlással együtt engedélyezett.  
** 2022. január 21-től új SAT TV szolgáltatásra vonatkozó szerződés és meglévő csomagokra hűségidő hosszabbítás nem köthető, 
csomagváltás határozatlan időre engedélyezett. 

***Azokon a kábelnet szolgáltatással ellátott területeken, ahol a Gigaerős Net 1000/200 díjcsomag elérhető, a Gigaerős Net1000/25 
díjcsomag megrendelésére nincs lehetőség.****Az Előfizetői hozzáférési pont után az 1000 Mbit/s sebesség teljes mértékű felhasználáshoz 
szükséges rendszerkövetelmények rendelkezésre állása az Előfizető felelősségi körébe tartozik, az ehhez szükséges alapvető rendszer 
Lakossági Internet szolgáltatások melléklete és eszköz-követelményekről rövid tájékoztató olvasható a Szolgáltató telekom.hu honlapján a 
Gigaerős Net 1000/1000díjcsomagra vonatkozó tudnivalók között. 
 

A kért szolgáltatást: 

 meglévő vonalra kérem a telepítést, melynek a kapcsolási száma: ___________________________ 

 új vonalra kérem a telepítést 

ÚJ VONAL LÉTESÍTÉSE ESETÉN AZ ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONTRA VONATKOZÓ ADATOK, NYILATKOZATOK 

Előfizetői hozzáférési pont helye 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………  

Ingatlanhasználat jogcíme:  tulajdonos  bérlő  egyéb jogcím stb. 

Amennyiben nem tulajdonos, rendelkezik-e a tulajdonos hozzájárulásával a szolgáltatás létesítésére:  igen  nem 

Az ingatlanon van-e kiépített saját hálózat?   igen  nem 

 

Az előfizető a számláját az alábbi módon rendezi: 

Az Elõfizetõ számláját készpénzes fizetési mód vagy pénzforgalmi szolgáltató útján vagy más elektronikus módon rendezheti. 

Az Előfizető által kért számlázási mód:  Papír alapú, postai úton  Elektronikus úton (pl. Távszámla) 

A választott fizetési mód megjelölése: 

 Készpénzes fizetési mód - készpénz-átutalási megbízás (postai csekk)  

 Csoportos beszedési megbízás 

 Pénzintézeten keresztül, egyéb módon 

 

ELŐFIZETŐ JOGSZABÁLY SZERINTI NYILATKOZATAI  
A nyilatkozatokban foglalt feltételek megismerése, elfogadása a szerződés megkötésével együttesen történik az egyedi értékhatár 
kivételével, ennek elfogadása külön szükséges. Előfizető különösen az adatai kezeléséhez történő hozzájárulását, illetve az előfizetői 
jogviszony alatt megtett a 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 Szolgáltató hálózatából ingyenesen hívható 1414-es telefonszámon - a megfelelő azonosítást követően – bármikor 
megadhatja/visszavonhatja/módosíthatja. 
 
 
 
Az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesíthetősége és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésével kapcsolatos 

nyilatkozat: 

Az Előfizető egyértelmű (igen/nem) nyilatkozatait a szerződéskötések alkalmával a Lakossági ÁSZF-ben részletezettek szerint személyesen, 

telefonos ügyfélszolgálaton vagy a Telekom Fiókban adja meg.  
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A tételes számlamelléklet, vagy a hívásrészletező igénylésével kapcsolatban: 

Előfizető a havi számlához csatolt hívásrészletezőt igényli: 

 Igen  Nem 

A Hívásrészletezőben az Előfizető rajta kívüli természetes személy felhasználók személyes adatainak birtokába juthat. A jogszabály alapján 

ezeknek a megismerésére az Előfizető csak akkor jogosult, ha ahhoz a felhasználók hozzájárultak. A hozzájárulások beszerzéséért, 

meglétéért az Előfizető kizárólagosan felel. 

Az előfizetői névjegyzékkel kapcsolatban: 

Előfizető hozzájárul-e adatainak névjegyzékben való feltüntetéséhez: 

 Igen  Nem 

Természetes személy előfizetőnek egyéni előfizetői minőséggel kapcsolatos nyilatkozata: 

Előfizető gazdasági tevékenységi körén kívül, egyéni előfizetőként veszi igénybe a Szolgáltatást, mint természetes személy. 

 Igen  Nem 

Mikro-, kisvállalkozási és közhasznú minőséggel kapcsolatos nyilatkozat: 

Előfizető gazdasági tevékenységi körén belül, egyéni előfizetőként veszi igénybe a Szolgáltatást. 

 Igen  Nem 

Az elektronikus dokumentumban vagy elektronikus levélben foglalt értesítés elfogadásával kapcsolatos nyilatkozatok: 

Előfizető tudomásul veszi, hogy a vásárlás és az előfizetés során keletkezett dokumentumokat/értesítéseket/számlákat a 

telekom.hu/telekom előfizetéseim/dokumentumok oldalon vagy egyéb elektronikus módon tekintheti meg. A telekom.hu/telekom 

előfizetéseim/dokumentumok oldalon megtekinthető dokumentumok/értesítések/számlákra vonatkozóan Előfizető SMS-ben és/vagy e-

mailben kér értesítést az Előfizető által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, vagy a szerződés szerinti szolgáltatás (telefonszám, e-mail) 

szerinti elérhetőségeken. 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZATOK 

Előfizető a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását, illetve az alábbi, s az előfizetői jogviszony alatt megtett egyéb 

nyilatkozatokat az előfizetői szerződés keretében vagy az ahhoz kapcsolódó nyilatkozat/okban, illetve a Magyar Telekom vezetékes 

hálózatán belül ingyenesen hívható 1414-es telefonszámán - a megfelelő azonosítást követően - bármikor 

megadhatja/visszavonhatja/módosíthatja. 

Az Előfizető rendelkezése az adatai megjelentetéséről a tudakozóban és a telefonkönyvben 

Az Előfizető adatai 

Telefonszám:  

Előfizető családi és utóneve (titulussal): 

Foglalkozása, iskolai végzettsége, szakképesítése: 

Adatkezelési szint lakossági 

Felhasználás jellege 

Tudakozói gyorshívás lakossági 
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Az előfizető egyéb rendelkezései 

Hozzájárulásom szerint telefonszámom a hívott készülékén (hívószám küldése) az alábbi módon jelenik meg: 

Tájékoztató az Adatkezelési nyilatkozatok egyes pontjaihoz 

Az Előfizető rendelkezése az adatai megjelentetéséről a tudakozóban és a telefonkönyvben: 

A rendelkezés az Ön által előfizetett szolgáltatás hívószámának egyszeri megjelenésére vonatkozik. 

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben az adatainak a tudakozóban történő megjelenését választják, akkor az elektronikus 

hírközlésről szóló 2003. évi. C. törvény 146. §-a alapján az adatokat kötelesek vagyunk átadni a Magyar Telekom Nyrt-vel szerződött, 

tudakozó szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak is. Az adatok átadására a Magyar Telekom Nyrt-vel szerződött, tudakozó szolgáltatást nyújtó 

partnerek listáját megtekintheti a http://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem oldalon. 

Foglalkozás, iskolai végzettség, szakképesítés: Ön legfeljebb 24 betű terjedelemben térítésmentesen megjelentetheti foglalkozását, 

végzettségét, vagy szakképesítését. (Reklám jellegű szöveget, márkanevet stb. itt nem lehet elhelyezni.) 

E-mail és web címek: egy-egy e-mail és web cím díjmentesen megjelentethető a tudakozói bejegyzésben. Ezek az adatok a telefonkönyvben 

nem jelennek meg. 

Ha Ön a rendelkezésében adatainak telefonkönyvi megjelentetését előírta, és az EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSBEN vagy annak 

MELLÉKLETÉBEN Ön nem járult hozzá személyes adatainak (azonosító, elérhetőség) kezeléséhez a Magyar Telekom Nyrt. üzleti partnerei 

ajánlatának eljuttatása céljából, akkor ezzel egyben ennek feltüntetését is kéri a telefonkönyvben. 

Az előfizető egyéb rendelkezései 

A hívószámkijelzés tiltása a hívó számára lehetővé teszi, hogy száma a hívott készülékén ne jelenhessen meg. 

Ha az "alapbeállításként ne jelenjen meg, de a tiltás esetenként feloldható legyen" módot választja, akkor Ön készüléke típusa szerint a 

következőképpen járhat el: nem tone üzemmódú készülék esetén az engedélyezés: 130, tone üzemmódú készülék esetén: #31* 

bebillentyűzésével a hívott szám előtt. 

Ha az "alapbeállításként megjelenjen, de a megjelenés esetenként tiltható legyen" módot választja, akkor a következő az eljárás: nem tone 

üzemmódú készülék esetén a letiltás: 131, tone üzemmódú készülék esetén: *31* bebillentyűzése szükséges a hívott szám előtt. A hívást 

kezdeményező Előfizető rendelkezését a Szolgáltató minden esetben díjmentesen végrehajtja. 

Az igénybevétel korlátjaként meghatározott összeghatárok, vagy adatmennyiségek: 
 
Az Előfizető jelen Egyedi Előfizetői szerződés megkötésével kijelenti, hogy megismerte és elfogadta azon korlátokat, amelyeket a Szolgáltató 
az adott Szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokban vagy adatmennyiségekben meghatározott, ennek 
részletes feltételeit a Lakossági ÁSZF tartalmazza (Egyedi értékhatár). Ezek túllépése esetén az Eht. 137. § (1) bekezdés d) pontja szerint a 
Szolgáltató korlátozhatja a szolgáltatás igénybevételét a Lakossági ÁSZF törzsszöveg és az adott szolgáltatásra irányadó melléklet szerint. Az 
Egyedi értékhatár otthoni előfizetői szolgáltatások esetén előfizetői szolgáltatásonként, ezen belül nyilvántartási egyenlegenként 
(folyószámlánként) külön-külön számítandó. Telekom számlára vonatkozó szerződés esetén a Telekom mobil és - otthoni szolgáltatásokra az 
Egyedi értékhatár az Előfizetői szerződésekben meghatározott feltételek szerint külön-külön, Telekom számla működésében az Egyedi 
értékhatárra vonatkozó rendelkezéseket a Telekom számla szerződés tartalmazza. 
Az Egyedi értékhatár számítása: 
Az Előfizetői szerződés megkötését követő első 4 hónapban 30 000 Ft/hó;   
Az Előfizetői szerződés megkötését követő 5. hónaptól 50 000 Ft/hó;  
Az Előfizetői szerződés megkötését követő 12. hónaptól nincs egyedi értékhatár; 
Amennyiben az Előfizetői szerződés számlatartozás miatt felfüggesztésre került az elmúlt 3 hónapban a visszakapcsolástól számított 4 
hónapig 30000 Ft/hó. 
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Az egyedi értékhatár számításba a következő típusú forgalmak kerülnek beszámításra: 
- emeltdíjas hang és SMS 
- nemzetközi díjszabás szerinti hang és SMS 
-EU roaming(barangolási) helyzetben és nemzetközi roaming (barangolási) helyzetben bonyolított hang és SMS (Nemzetközi barangolás 
(Roaming) szolgáltatás) 
Az Egyedi értékhatár 80%-ának elérésekor a Szolgáltató hóközi számlát állít ki.  
Amennyiben az Előfizető a hóközi számlát nem egyenlíti ki az abban foglalt beérkezési határidő lejártáig, de még nem érte el az egyedi 
értékhatár 100%-át, nem kerül sor a szolgáltatás korlátozására. A Szolgáltató és az Előfizető között az Előfizető kérésére egyedi 
megállapodás születhet a hóközi számla befizetéséről. 
A csalás, visszaélés elleni védekezésből, valamint a szándékolatlan forgalmazásból eredő nagy összegű díjak kiszámlázásának megelőzése 
érdekében a Szolgáltatónak a kiugró forgalmak ellenőrzése folyamán lehetősége van a Szolgáltatás korlátozására. 
Mivel az Előfizető által igénybe vett előfizetői szolgáltatás egyes díjelemei nem jelenhetnek meg a Szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg 
a Szolgáltató számlázási rendszerében, az Előfizető bizonyos szolgáltatásoknál az Egyedi értékhatárt meghaladóan is igénybe tudja venni a 
Szolgáltatást. Erre tekintettel azonban az Előfizető nem tagadhatja meg a Szolgáltatás díjának megfizetését arra hivatkozással, hogy a 
Szolgáltató az Egyedi értékhatár elérését követően nem korlátozta a Szolgáltatás nyújtását. 
 
Előfizető az Egyedi értékhatár alkalmazását elfogadja: 

 Igen  Nem 
 
ELTÉRÉSEK A PTK EGYES RENDELKEZÉSEITŐL: 

Az Előfizető és a Szolgáltató (Felek) a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseitől eltérően egyező akarattal az 

alábbiakban állapodnak meg: 

- Nem válik jelen Előfizetői szerződés tartalmává azon szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban 

megegyeztek, és mindazon gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Mint ahogy nem válik a szerződés tartalmává az adott 

üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem. 

- Felek megállapítják, hogy a szerződéskötést megelőzően és a szerződés megkötése során az irányadó jogszabályok szerinti 

együttműködési és tájékoztatási kötelezettségüknek teljes mértékben eleget tettek. 

- Az Egyedi Előfizetői Szerződés, a Szerződés-összefoglaló, valamint az előzetes tájékoztatást tartalmazó Lakossági ÁSZF az Egyedi 

Előfizetői Szerződés tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozóan valamennyi feltételt teljességében tartalmazzák, a szerződéskötés során 

tett, a felsorolt dokumentumokban nem foglalt nyilatkozatok, ajánlatok, kötelezettségvállalások, nem képezik a szerződés részét.  

- A kártérítési felelősség vonatkozásában, ideértve a kötbér fizetési kötelezettséget is, felek rögzítik, hogy bármely fél mentesül a 

felelősség alól, ha úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható. 

- A jelen Előfizetői szerződésből eredő igények esetében a másik félhez címzett, teljesítésre felhívást tartalmazó fizetési felszólítás az 

elévülést megszakítja. 

 

Tájékoztatások megtörténtét igazoló egyéb nyilatkozatok: 

Az Egyedi Előfizetői szerződés megkötésével Előfizető hozzájárul, hogy az általa önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató az Előfizetővel 

szemben fennálló követelése érvényesítése körében, és az érintett Előfizető személyes adataival (pl. hamis azonosító okmánnyal) történő 

szerződéskötésnél a visszaélés megakadályozása érdekében kezelje. Előfizető hozzájárulása nem feltétele az Előfizetői szerződés 

megkötésének. 

Előfizető kijelenti, hogy a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Szerződés megkötésével Elő-, illetve 

Számlafizető kifejezetten hozzájárul, hogy a #-tel jelölt adatait a Szolgáltató a vállalt kötelezettségek teljesítésének érdekében kezelje. A 

kapcsolattartásra alkalmas e-mail cím és telefonszám adatokkal kapcsolatban amennyiben harmadik személy adatainak megadása történik, 

az adatokat közlő tartozik felelősséggel azért, hogy az adatok megadását megelőzően az érintett személy ehhez az előzetes, tájékozott és 

önkéntes hozzájárulását megadta.  
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Előfizető kijelenti, hogy amennyiben harmadik személy adatait (telefonszám, email cím) adta meg kapcsolattartási adatként, úgy ezen adatok 

használatára jogosult és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ezen adatokat kapcsolattartási célból kezeli. 

Előfizető kijelenti, hogy amennyiben a Szolgáltató az Előfizetői szerződés megkötése előtt fizetőképességi vizsgálatot végzett, ahhoz az 

adatok megadásával hozzájárult. Amennyiben a vizsgálat során a fizetőképesség nem megfelelősége került megállapításra, úgy a 

szerződéskötés, vásárlás, illetve a szolgáltatás igénybevétele csak díjelőleg megfizetése esetén történhet. 

Előfizető a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását, illetve az alábbi, s az előfizetői jogviszony alatt megtett egyéb 

nyilatkozatokat a Magyar Telekom hálózatából ingyenesen hívható ingyenesen hívható 1414-es telefonszámán - a megfelelő azonosítást 

követően - bármikor megadhatja/visszavonhatja/módosíthatja. 

Egyes akciós feltételek, kedvezmények esetében a Szolgáltató eltérhet az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól, erre az akciós 

feltételekben a Szolgáltató az Előfizető figyelmét felhívja. Előfizető az eltérés lehetőségére vonatkozó figyelmeztetést tudomásul veszi. 

Előfizető kijelenti, hogy az Előfizetői szerződés megkötését megelőzően megkapta és tudomásul vette a Szolgáltató tájékoztatását a 

következőkről:  

Az Előfizetői szerződés fennállása alatt, vagy annak megszűnését követően az elévülési időn belül, az Előfizető évente egyszer ingyenesen 

kérheti az Előfizetői szerződés általa megjelölt időpontjában hatályos tartalmáról szóló dokumentum 8 napon belül történő rendelkezésre 

bocsátását tartós adathordozón, megegyezés hiányában papíron, nyomtatott formában. Internet-hozzáférés szolgáltatás esetében a 

Szolgáltató az Előfizetői szerződés tartalmáról szóló dokumentumot az Előfizető kérelmére a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül 

tartós adathordozón évente egyszer ingyenesen rendelkezésre bocsátja. 

A Szolgáltató a határozott idejű Egyedi Előfizetői Szerződés megkötését megelőzően tájékoztatta a határozott idejű Előfizetői szerződés 

teljes időtartama alatt az Előfizetőt minimálisan terhelő valamennyi költség (így különösen az Előfizetői szerződés keretében a belépési díj, a 

díjcsomag havi vagy időszaki díja, valamint az Előfizetői szerződéssel összefüggő elektronikus hírközlő eszközre vonatkozó polgári jogi 

jogviszony keretében végberendezés vagy egyéb eszköz értékesítése esetén a végberendezés vagy egyéb eszköz ára, részletvétel esetén a 

kezdőrészlet, a további részletek, a kamatok és egyéb díjak megjelölésével, bérbeadása esetén a bérleti díj, használatának más módon 

történő átengedése esetén a használati díj) összegéről szolgáltatásonként, szolgáltatáscsomag esetében szolgáltatáselemenként külön-

külön, valamint összesítve. 

Előfizető kijelenti, hogy jelen Egyedi Előfizetői szerződést a tájékoztatások ismeretében és elfogadásával, az előzetes tájékoztatással, 

szerződés-összefoglalóval egyező tartalmúként, felelőssége teljes tudatában köti meg, valamint kijelenti, hogy sem szerződéskötési 

képességében sem szerződéskötési jogosultságában nincs korlátozva, az Egyedi Előfizetői szerződés fenti tartalommal való megkötésének 

akadálya nincs. 

Előfizető hozzájárul, hogy a Szolgáltató jelen szerződés megkötésétől kezdődően, az általa igénybe vett otthoni szolgáltatásokra 

vonatkozóan, egy MT ügyfél-azonosítón tartsa nyilván Előfizetői szerződései adatait. 

Előfizető tudomásul veszi, hogy jelen Egyedi előfizetői szerződés aláírása a következő bekezdésben felsorolt dokumentumok, valamint az 
azokban megtett egyes nyilatkozatok egyesével, külön-külön történő aláírását helyettesíti, azzal minden tekintetben egyenértékű. Ennek 
megfelelően a felsorolt dokumentumokban szereplő kötelezettségeket Előfizető vállalja. 
 
Kelt:  

 

……………………………………………………………..                                 ……………………………………………………………… 
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