EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS – ÁTÍRÁS EGYÉNI ELŐFIZETŐ RÉSZÉRE
MAGYAR TELEKOM NYRT.
Adószám: 10773381-2-44
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Postacím: 1519 Budapest Pf.434.
Telefonos lakossági/üzleti ügyfélszolgálat és hibabejelentő telefonszáma: 1414 (hívható a hét minden napján, 0-24 óráig, a
hibabejelentő a hét minden napján 0-24 óráig)
Telefonszámunk a Magyar Telekom belföldi hálózatából díjmentesen hívható
Internetes honlap címe: www.telekom.hu
Online kapcsolat: www.telekom.hu/irjonnekunk
Megrendelésszám:
Értékesítő neve: név
Értékesítő azonosítója:
Átadó Előfizetői adatok:
MT ügyfél-azonosító (k) (több is lehet, szolgáltatásonként eltérően):
Egyedi Előfizetői Alapszerződés azonosítója:
Előfizető neve /Cégszerű elnevezés :
Állandó lakcím/ Székhely:
Lakcímkártya azonosító:
Folyószámlaszám:
Kapcsolattartó neve:
E-mail cím:
Számlaküldési cím
Egyéni előfizetőre vonatkozó további adatok:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely:
Személyazonosító igazolvány száma (az adat közlése önkéntes):
Üzleti/intézményi előfizetőre vonatkozó további adatok:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Átvállaló Előfizetői adatok:
MT ügyfél-azonosító:
Egyedi Előfizetői Alapszerződés azonosítója:
Előfizető neve:
Állandó lakcím:
Lakcímkártya azonosító:
Folyószámlaszám:
Kapcsolattartó neve:
Értesítési cím, telefonszám:
E-mail cím*:
Számlaküldési cím:

Elérhetősége: 06-

/

Születési idő:

-

Elérhetősége*: 06Mobil hívószám: 06-
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Egyéni előfizetőre vonatkozó további adatok:
Születési név:
Anyja születési neve:
Születési hely:
Személyazonosító igazolvány száma:

Születési idő:

Az átírandó szolgáltatás/okra vonatkozó adatok:
Előfizetői (kapcsolási) szám:
Az átírásra kerülő szolgáltatások létesítési helye (létesítési cím):
* 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.
I. Az Átírás
1. Átírás, típusa, indoka
Az átírás típusa:
□ Egyéni előfizetők között

□ Üzleti előfizetőről egyéni előfizetőre

Átírás indoka:
Az Átadó Előfizető lemondása a meglévő szolgáltatásról az Átvevő előfizető javára.
Egyéni előfizető elhalálozása. A halotti anyakönyvi kivonat száma: _____________
Öröklés. A halotti anyakönyvi kivonat száma: _____________ Hagyaték átadó végzés száma:____________

NYILATKOZAT ELHUNYT ELŐFIZETŐ SZOLGÁLTATÁSNAK ÖRÖKÖSRE/ÖZVEGYRE TÖRTÉNŐ
ÁTÍRÁSÁRA
Büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem:
▪
kijelentem, hogy az elhunyt előfizetőnek az örököse/özvegye vagyok;
▪
az elhunyt előfizető által igénybevett szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat megismertem, s a jogviszonyt a szerződéses feltételeknek
megfelelően folytatni kívánom;
▪
az átírással és a szolgáltatás/ok folyamatos üzemelésével kapcsolatos összes költséget vállalom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen nyilatkozat megtételét követően, hitelt érdemlő dokumentumok alapján bebizonyosodik, hogy nem én
vagyok a jogviszony folytatására a jogszerű örökös/özvegy, úgy a szolgáltatás/okra vonatkozó előfizetői jogviszony azonnali hatállyal megszűnik, s
köteles leszek a Szolgáltató abból eredő összes kárát megtéríteni.

NYILATKOZAT HATÁROZOTT IDEJŰ SZOLGÁLTATÁS KÖTBÉR FELTÉTELEINEK - LEMONDÁSSAL
TÖRTÉNŐ - ÁTÍRÁSÁRA
Büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem:
▪

határozott idejű szolgáltatás átírása esetén amennyiben a lejárat előtt szüntetném meg a szerződést (ezáltal szerződésszegést
elkövetve), akkor a régi előfizető által igénybevett kedvezmény visszafizetését is vállalom.

▪

az igénybevett szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat megismertem, s a jogviszonyt a szerződéses feltételeknek megfelelően folytatni
kívánom;

▪

az átírással és a szolgáltatás/ok folyamatos üzemelésével kapcsolatos összes költséget vállalom.
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Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen nyilatkozat megtételét követően, határozott idő letelte előtt szüntetem meg a szolgáltatási szerződést,
köteles leszek a Szolgáltató abból eredő összes kárát megtéríteni.

2. Átvállalt szolgáltatás:
Szolgáltatások típusa:
TELEFON
Telefonszám:
Hozzáférés típusa
□ analóg/GSM RLL
□ Digitális telefon
□ Kábeltelefon

Igényelt díjcsomag
Szerződés időtartama
□ Hoppá Plusz
□ Speciális I.
□ 1 év
□ Alap
□ 2 év
□ határozatlan
□ Egyéb:
Kiegészítő és kényelmi szolgáltatások
□ Mobilopció
□ Belföldi opció
□ Nemzetközi opció
□ Egyéb:
INTERNET
Hozzáférés típusa
□ DSL
□ Kábelnet
□ Optinet

Igényelt díjcsomag
□ Net Plusz
□ Net 250/10
□ Net 250/70
□ Net 500/22
□ Net 500/150
□ Gigaerős Net 1000/25
□ Gigaerős Net 1000/200
□ Gigaerős Net 1000/1000
□ Gigerős Net 2000/1000
□ Egyéb:

□ Speciális I.

Szerződés időtartama
□ 1 év
□ 2 év
□ határozatlan

Egyéb szolgáltatások
□ Szerelői opció □ Modemkiszállítás Notebook, típusa:
□ Egyéb:
Bejelentkezési azonosító:
E-mail cím(ek):

TELEVÍZIÓ
Hozzáférés típusa
□ IPTV
□ Telekom TV
□ Sat TV

Igényelt díjcsomag
□Közszolgálati csomag
□ Alap csomag
□ Szuper Családi HD
□ Szuper Családi Mozi

Bérelt set top boxok darabszáma:

□ Speciális I.

Szerződés időtartama
□ 1 év
□ 2 év
□ határozatlan

Ebből PVR:

Vásárolt set top bokszok darabszáma:
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Kiegészítő csomag(ok):
Egyéb információ:
A Szolgáltató az Átadó Előfizető eredeti előfizetői jogviszonya alapján, az általa használt
szolgáltatásokkal/díjcsomagokkal/opciókkal, illetve kényelmi, kiegészítő szolgáltatásokkal írja át. Új szolgáltatás választását, illetve
díjcsomag/opció módosítását a Szolgáltató az átírást követően, külön megrendelés keretében szerződésmódosítás alapján biztosítja.
Az átírásra kerülő szolgáltatási csomag díjait, részletes feltételeit a Vezetékes telefonszolgáltatások igénybevételére vonatkozó
Általános szerződési feltételek díjmelléklet tartalmazza.
3. Az átírás feltételei:
3.1. Az átírást a Szolgáltató abban az esetben végzi el, ha az alábbi feltételek maradéktalanul teljesülnek:
▪ Az Átadó előfizetőnek nincs lejárt díjtartozása, illetve az Átadó előfizető vállalja, hogy az átírás teljesítéséig az átírással
érintett szolgáltatásra vonatkozó összes kiegyenlítetlen tartozását a Szolgáltató felé a számlán/ számlákon szereplő
határidőben teljesíti.
▪ Abban az esetben, ha az átadó előfizető elhalálozott, vagy a jogi személy átadó előfizető ellen csőd-felszámolási eljárás van
folyamatban, illetve az eljárás során a jogi személy jogutód nélkül szűnt meg, a Szolgáltató az átírást akkor teljesíti, ha az
Átvállaló előfizető az Átadó előfizetőnek az átírással érintett szolgáltatásra vonatkozóan az átírás időpontjáig felmerült összes
kiegyenlítetlen tartozását a Szolgáltató felé a számlán/ számlákon feltüntetett fizetési határidőben teljesíti
▪ Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet (üzleti előfizető) esetén, a
következő dokumentumok becsatolása szükséges: cégbírósági végzés, aláírási címpéldány, bankszámlaszám, adószám,
meghatalmazás.
▪ Egyéni előfizető esetén, az előfizető elhalálozása miatt átírásnál, az alábbi dokumentumok becsatolása szükséges: a halotti
anyakönyvi kivonat, míg öröklésnél a hagyatékátadó végzés bemutatása vagy a vonatkozó örökösi nyilatkozat megtétele.
Amennyiben jelen szerződésmódosítás létrejöttét követően, hitelt érdemlő dokumentumok alapján bebizonyosodik, hogy nem
az Átvállaló előfizető a jogviszony folytatására jogszerű örökös/özvegy, úgy a szolgáltatás/okra vonatkozó előfizetői jogviszony
azonnali hatállyal megszűnik, s az Átvállaló előfizető köteles a Szolgáltató abból eredő összes kárát megtéríteni.
▪ Üzleti és egyéni Átvállaló Előfizető esetében is, amennyiben az átírásra vonatkozó igény benyújtásától számított 10
munkanapon belül a jelen pontban felsorolt, hiányzó okmányok – a hiányzó hagyatékátadó végzéssel kapcsolatban fentiekben
szabályozott kivétellel - becsatolása nem történik meg, úgy az átírásra vonatkozó igény – minden további tájékoztatás nélkül –
a Szolgáltató az előfizető értesítése mellett, elutasítja.
3.2. Az Átvállaló Előfizető – tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha az Átadó Előfizető bármely, általa igénybe vett szolgáltatásra
vonatkozó előfizetői szerződéseit illetően határozott időtartamú szerződéssel is rendelkezett, az alábbi feltételek érvényesülnek:
▪ Az adott szerződésekben vállalt határozott időtartam folytatólagos.
▪ Az Átvállaló Előfizető jelen dokumentum aláírásával az Átadó Előfizető által vállalt kötelezettségeket is átvállalja – a jelen
dokumentumban szabályozott esetleges eltérésekkel –, azok megszegéséhez az előfizetői szerződésekben, valamint az
Átadó Előfizető által igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési feltételekben fűzött
jogkövetkezményekkel együtt. Az átírás időpontját követően tehát az átírt előfizetői jogviszonyokra vonatkozó
szerződés/szerződések/nyilatkozatok megszegése esetén a szerződésszegés jogkövetkezményeit a Szolgáltató az
Átvállaló Előfizetővel szemben jogosult érvényesíteni.
▪ Átírás esetén, a határozott tartamú szerződéssel igénybe vett szolgáltatást illetve díjcsomagot a Szolgáltató csak abban az
esetben írja át, amennyiben az Átvállaló Előfizető vállalja, hogy abban az esetben, ha a szerződést a határozott idő lejárta
előtt szünteti meg, az Átadó és az Átvállaló Előfizető által a szerződés határozott tartam alatt igénybevett összes
kedvezményt, kötbérként megfizeti.
3.3. 1. Amennyiben az Átadó Előfizető a telefonszolgáltatáshoz közvetítőválasztást is igénybe vett és a Magyar Telekom Nyrt. az
Átadó Előfizető hozzáférési szolgáltatója, ha az Átadó Előfizető a jogviszonyát átírja, az átírás a közvetítő szolgáltatójával fennálló
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jogviszonyát is érinti. Ez utóbbi jogviszonnyal kapcsolatos részletes szabályokat a választott közvetítő szolgáltató általános szerződési
feltételei tartalmazzák.
3.3. 2. A Kapcsolat program szabályzat 5.5. pontja értelmében a Telekom otthoni szolgáltatásokat igénybe vevő egyéni/üzleti
Előfizető személyében bekövetkezett változás azt vonja maga után, hogy a Kártyabirtokos automatikusan elveszti az Kapcsolat Arany/ Platina kártyához fűződő jogait, a Telekom pedig a kártya érvényességét megszünteti, és ettől az időponttól kezdve a Kártyabirtokos
minden joga megszűnik a Programmal kapcsolatban. Ebben az esetben a Kártyabirtokos csak akkor lesz jogosult új kártyára, ha a
Kapcsolat program szabályzat 4. fejezetében foglalt feltételeket újra teljesíti. A Telekom a kártya használatának jogát, valamint a 8.
fejezetben foglalt beváltható Kapcsolat pont gyűjtés és a meglévő pontok beváltásának jogát a Kártyabirtokostól a szüneteltetés
időtartamára megvonja. A beváltható Kapcsolat pont gyűjtés és beváltás jogát ez alapján a Telekom mindaddig szünetelteti, amíg a
Kártyabirtokos előfizetői szerződéshez kapcsolódó szolgáltatás szünetel.
3.4.1 Amennyiben az Átadó Előfizető digitális televízió-szolgáltatást szolgáltatást vett igénybe, úgy az Átadó Előfizető köteles a
szolgáltatáshoz szükséges dekódoló eszközöket (set top box, tartozékok alkatrészek, dekódoló kártya) az Átvevő Előfizetőnek
sértetlen állapotban átadni.
Amennyiben a dekódoló eszközöket az Átadó Előfizető nem, vagy nem megfelelő műszaki állapotban adja át az Átvevő Előfizetőnek,
úgy az Általános Szerződési Feltételekben rögzített átalánykártérítést az Átvevő Előfizető köteles megfizetni a Szolgáltató részére.
Amennyiben a sértelen állapotban történő átadás nem történt meg és az Átadó Előfizető megfizette Szolgáltatónak az Általános
Szerződési Feltételekben rögzített átalánykártérítést, a Szolgáltató új eszközöket köteles adni az Átvevő Előfizetőnek.
Amennyiben a set top box készüléket az Átadó Előfizető bérleti konstrukcióban vette igénybe, úgy jelen átírás alapján vonatkozó
bérleti szerződésből eredő jogok és kötelezettségek átszállnak Átvevő Előfizetőre.
3.5. Jelen szerződésmódosítás abban az esetben lép hatályba, ha 3.1. pontban meghatározott valamennyi feltétel teljesül. Az átírás
időpontját követően az átírt szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésekből eredő Szolgáltatói követelések (pl. számlák, havi
díj, forgalmi díjak) megfizetéséért az Átvállaló Előfizető felelős.
Az ügyfél az azonosításához és jogosultságának ellenõrzéséhez köteles a szükséges eredeti okmány(oka)t bemutatni, illetve
távbeszélőn tett bejelentés esetében az ügyfél büntetőjogi felelősségének a tudatában, az ügyfél az elhunyt előfizető halotti
anyakönyvi kivonat számát, a Szolgáltató részére megadta.
A szolgáltatások átírásért a Szolgáltató nem számít fel külön díjat.
Az Átvállaló Előfizető tudomásul veszi, hogy az Átadó Előfizető által igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó korábbi
kedvezmények utólagos érvényesítésére nincs lehetőség.
II.

Az Átvállaló Előfizetőre vonatkozó rendelkezések

1.
Az előfizetői szerződés/szerződések időtartama
Az előfizetői szerződés/szerződések tartamára az átírásra kerülő szerződés/szerződések tartama irányadó.
2.

A számlázás módja, a számlakiegyenlítés határideje
a) Amennyiben az előfizető Telekom csomagkedvezmény jogosult, és a számlákban Telekom csomagkedvezmény
elszámolása történik, az előfizetői Szerződés alapján a Szolgáltató az általa nyújtott
szolgáltatásért/szolgáltatásokért havonta, a tárgyhónapot követően állítja ki és küldi meg a számlát, amely
tartalmazza az előfizetési és/vagy forgalmi és/vagy egyszeri díjakat.
b) Egy szolgáltatás igénybevétele esetén, amennyiben Telekom csomagkedvezményre az előfizető nem jogosult, és
így Tripla/Dupla csomagkedvezmény elszámolása a számlákban nem történik, az előfizetési és havi díjak
megfizetése a tárgyhónapban, s a további szolgáltatások díjai, a forgalmi díjak pedig az igénybevételnek
megfelelően utólag esedékesek.
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Az Előfizető az előfizetői szerződésében foglaltak alapján, kérheti, hogy a Szolgáltató egy számladokumentumban számlázza ki
valamennyi, az Előfizető által igénybe vett szolgáltatás ellenértékét. Az Előfizető által igénybe vehető egyes kedvezmények e setében
a kedvezmények feltétele lehet az igényelt szolgáltatások egy számladokumentum (egy folyószámla) alapján történő igénybevétele. A
Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételével együtt saját nevében vásárolt árukat és szolgáltatásokat
továbbértékesíteni és továbbszámlázni, valamint az ellenértéket az Előfizetővel szemben érvényesíteni. A beszélgetési díjak k özött a
Szolgáltató számlája tartalmazza a közvetített szolgáltatások díjait is (emelt díjas számokra irányuló hívások). A szá mlázás az igénybe
vett szolgáltatásokra vonatkozóan minden hónapban az adott hónap 4. napjától a hónap 20. napjáig történik. A pótszámlázási
időszak pedig a hónap 21. napjától a hónap végéig tart. Pótszámlázásra abban az esetben kerül sor, ha a szolgáltató az adott
előfizetőhöz tartozó rendszeres számlázási adatokhoz képest kiugró számlaértéket, vagy további vizsgálatot igénylő problémát
tapasztal a minőség ellenőrzési folyamata során.
Az Előfizető által kért számlázási mód:
Papír alapú, postai úton
Elektronikus úton (pl. Távszámla)
A fizetési határidő a számla kiküldésétől számított legalább 10 nap. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató egyéni előfizetők
esetében évi 13 %, míg üzleti előfizetők esetében a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8
százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamatot számíthat fel. Az Előfizető részéről történő pénzügyi teljesítés, azaz a
számla megfizetésének napja az a naptári nap, amikor a számla ellenértéke a szolgáltatóhoz megérkezik.
Az előfizető számláját készpénzben vagy hitelintézeten keresztül rendezheti az alábbiak szerint:
Készpénzes fizetési mód - készpénz-átutalási megbízás (postai csekk)
Csoportos beszedési megbízás
Banki átutalás
3 . Átvállaló Előfizetőt érintő nyilatkozatok
3.1. Általános 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
o A telefonállomásomról emeltdíjas szolgáltatás számai (SHS 90, 91) és adományvonal (135d és 136de formátumú
rövid kódok) szolgáltatások elérhetőek legyenek
igen
nem
▪
▪
▪

▪
▪

Az adatkezelésre vonatkozóan az előfizető külön Adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerint nyilatkozik.
A szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteiben foglaltakat megismertem, azok rendelkezéseit
elfogadom, ennek megfelelően a felsorolt dokumentumokban szereplő kötelezettségeket vállalom.
Tudomásul veszem, hogy az adatok kezelése a jelen szerződésmódosítás alapján létrejövő jogviszonyból származó
kötelezettségek teljesítése, illetve azok ellenőrzése céljából történik, s a fenti adatokat önkéntesen, e célból bocsátottam a
Szolgáltató rendelkezésére, annak ellenére, hogy egyes adatok esetében a hozzájárulásom nem feltétele a szerződés
megkötésének.
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 kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (1) bekezdésének értelmében kis- és
középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb és éves nettó
árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak
megfelelő forintösszeg, azonban nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat
közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen
meghaladja a 25%-ot.
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▪

Kijelentem, hogy jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok alkalmazásának
lehetőségéről, és az abból eredő előnyökről és hátrányokról a részletes tájékoztatást megkaptam, azonban (kis- illetve
középvállalkozóként) az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok alkalmazására nem tartok igényt.
Nyilatkozat a szolgáltatások egységes kezeléséről:
Új ügyfél megrendelése esetén 
Hozzájárulok, hogy a Szolgáltató jelen nyilatkozat aláírásától kezdődően, az általam igénybe vett otthoni
szolgáltatásokra vonatkozóan, egy MT ügyfél-azonosítón tartsa nyilván előfizetői szerződéseim adatait.
Meglévő ügyfél konszolidációja esetén
Hozzájárulok, hogy a Szolgáltató jelen nyilatkozat aláírásától kezdődően, az alábbiakban felsorolt ügyfélazonosítóim helyett, az általam igénybe vett otthoni szolgáltatásokra vonatkozóan, továbbiakban kizárólag egy,
úgynevezett MT ügyfél-azonosítón tartsa nyilván a korábbi ügyfél-azonosítókhoz tartozó előfizetői szerződéseim
adatait.
Megszűnő ügyfélazonosító(k):………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. A szolgáltatás megkezdésének határideje
A Szolgáltató az átírást a megrendelés beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti.
5. A szolgáltatás eltérő jellemzőivel kapcsolatos nyilatkozat.
Átvállaló előfizető tudomásul veszem, hogy amennyiben az átírásra kerülő vezetékes telefonszolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt. a
szolgáltatás telepítési címén műszaki okból kizárólag vezeték nélküli technológia ( GSM-RLL ) használatával tudja teljesíteni, egyes
készülék-típusok esetén
– bár a Szolgáltató hálózata a közvetítőválasztás használatát lehetővé teszi – a gyártó által meghatározott tulajdonságai alapján a
készülék közvetítőválasztás használatára nem alkalmas.
A Szolgáltatónak az előfizetői szerződés alapján felajánlott teljesítését a fentiek figyelembevételével szerződésszerű teljesítésként
fogadom el.
III. Záró rendelkezések
Az Átadó és Átvállaló kijelenti, hogy az egyes szolgáltatásokra illetve az átírásra vonatkozó valamennyi feltételt jelen
szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg megismerte, azt elfogadja.
Kelt,
................................................................
Átvállaló Előfizető / üzleti előfizető esetén cégszerű aláírás

.........................................................................
Átadó Előfizető / üzleti előfizető esetén cégszerű aláírás

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