Határozott és határozatlan idejű szerződések előnyei és hátrányai
Előnyök
Határozott idejű
szerződés

• Előfizető az ÁSZF 7.1.7-es pontja alapján
jogosult a határozott idejű Előfizetői
Szerződés időtartama alatt kedvezmények
igénybevételére.
• Az Előfizetők által igénybe vehető
kedvezmények a következők lehetnek:

Hátrányok
• Előfizető az Előfizetői Szerződésben szereplő
tarifacsomagot az ÁSZF 12.2-es pontja
értelmében abban az esetben módosíthatja,
amennyiben az Előfizető által választott
új tarifacsomag havidíja magasabb, mint a
határozott idejű szerződésében megkötött
tarifacsomag havidíja.

a) a választott tarifacsomaggal vagy opciókkal
nyújtott egyedi havi előfizetési díjnak a
határozatlan idejű szerződés havi díjához
képest számított kedvezményének mértéke
(Ft-ban),

• Előfizető az ÁSZF 12.6.12-es pontja alapján
a szerződés határozott ideje lejárta előtti
felmondása esetén a kötbért köteles fizetni.
A fizetendő kötbér mértéke az Előfizető által
igénybe vett kedvezménnyel egyezik meg.

b) flotta tarifacsomag esetén a választott
tarifacsomaggal vagy opciókkal nyújtott
egyedi havi előfizetési díjnak a Flotta alaptarifa
csomag havi díjához képest számított
kedvezményének mértéke belépési díjból
nyújtott kedvezmény összege (Ft-ban).

• Előfizető az ÁSZF 7.1.7-es pontja alapján
igénybevett készülék az Előfizetés határozott
időtartama alatti felmondása esetén a
készülékre vonatkozó fennmaradó költségeket
és kedvezményeket egy összegben megfizetni
köteles.

• Előfizető az ÁSZF 5-ös Akciós melléklet 2.1.3-as
és 2.1.5-ös pontjában meghatározott, bizonyos
tarifák esetében kedvezőbb havidíjakon veheti
igénybe a szolgáltatást.

• Előfizető az Előfizetői Szerződést az ÁSZF
12.4.2.1-es pontjában részletezettek alapján
rendkívüli felmondással is felmondhatja.

• Előfizető az ÁSZF 7.1.7-es pontja alapján
jogosult a Szolgáltató különböző akciói
során kedvezménnyel kínált készülékek
igénybevételére, amelynek feltételeiről Felek a
készülékre vonatkozóan adásvételi szerződést
kötnek. A készülék költségeire az adásvételi
szerződés és a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Határozatlan idejű
szerződés

A jövő izgalmas.

Ready?

• Előfizető az ÁSZF 12.4.1-es pontja értelmében
határozatlan idejű Előfizetői Szerződését
azonnali hatállyal bármikor jogosult további
jogkövetkezmények nélkül felmondani. Azonnali
hatályú felmondási jog gyakorlása esetén a
felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő
megérkezését (megtételét vagy megküldését)
követően a Szolgáltató haladéktalanul megteszi
az Előfizetői Szerződés megszüntetéséhez
szükséges technikai lépéseket és az
Előfizetői Szerződés legkésőbb a nyilatkozat
Szolgáltatóhoz történő megérkezését
(megtételét vagy megküldését) követő napon
szűnik meg.

• Előfizető az ÁSZF 7.1.7-es pontja alatt említett
készülékeket csak listaáron (nem kedvezményes
áron) vásárolhatja meg.
• Előfizető az ÁSZF 7.1.7-es pontjában taglalt
további kedvezmények igénybevételére nem
jogosult.

