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FIGYELEMFELHÍVÁS A SZERZŐDŐ CSATLAKOZÓK ÉS A HONLAPOT HASZNÁLÓ, VAGY A 

HONLAPON REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) megismerése előtt nyomatékosan 

szeretnénk felhívni tisztelt Csatlakozók és Felhasználók figyelmét arra, hogy a jelen dokumentum a KKV 

MEGOLDÁSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG és a Csatlakozó között létrejött későbbiekben 

meghatározott Kedvezmények igénybevételére a Csatlakozót feljogosító későbbiekben definiált 

Megállapodásra, valamint a Honlapot használó és/vagy a Holnapon regisztráló Felhasználókra vonatkozó 

általános szerződési feltételeit tartalmazza. Ezen rendelkezésektől KKV MEGOLDÁSOK KORLÁTOLT 

FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGNAK eltérni – a jelen ÁSZF-ben rögzített kivételektől eltekintve – nem áll 

módjában, és az itt rögzítettek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik Könyv XV. 

fejezetének (6:77-81.§§) rendelkezései alapján általános szerződési feltételeknek minősülnek, és a felek 

jogviszonyában kötelező erővel bírnak. A KKV MEGOLDÁSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

törekszik arra, hogy a jelen ÁSZF tartalma egyértelmű és következetes legyen, mindemellett felkérjük 

Csatlakozókat és Felhasználókat arra, hogy minden értelmezési kérdésben ismerjék meg és használják a jelen 

ÁSZF fogalommeghatározásait, amelyeket az ÁSZF Értelmező rendelkezései között találnak meg.  

A KKV MEGOLDÁSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG munkatársai a kérdések tisztázása 

érdekében bármikor szívesen állnak a Csatlakozók és a Felhasználók rendelkezésére. Elöljáróban rögzíteni 

szeretnénk azt is, hogy az ÁSZF olyan speciális jogügyletek szabályozását tartalmazza, amelyek eltérhetnek az 

eddig a Csatlakozók, vagy a Felhasználók által megismert gyakorlattól, ezért kérjük, hogy az ÁSZF-et 

figyelmesen olvassák végig, és csak annak részletes áttanulmányozása után lépjenek jogviszonyba a KKV 

MEGOLDÁSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGGAL. 

AZ ALÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KKV MEGOLDÁSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG EGYES SZOLGÁLTATÁSAI ÖN ÁLTALI IGÉNYBEVÉTELÉRE, VALAMINT AZ ÖN ÉS A KKV 

MEGOLDÁSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSRE 

VONATKOZNAK. AZ ÁSZF TARTALMAZZA A KKV MEGOLDÁSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG ÁLTAL VÉGZETT JELEN ÁSZF-BEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEIT, A KKV MEGOLDÁSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÉS A 

SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBE VEVŐ CSATLAKOZÓK ÉS FELHASZNÁLÓK JOGAIT ÉS 

KÖTELEZETTSÉGEIT. 

AZ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYES RENDELKEZÉSEI KIZÁRÓLAG A FELHASZNÁLÓRA, EGYES 

FELTÉTELEI KIZÁRÓLAG A CSATLAKOZÓRA VONATKOZNAK. 

A MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁVAL ÖN ELISMERI ÉS KIJELENTI, HOGY AZ ALÁBBI SZERZŐDÉSI 

FELTÉTELEKET A KKV MEGOLDÁSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÉS ÖN KÖZÖTTI 

JOGVISZONY LÉTREJÖTTÉT MEGELŐZŐEN TELJESKÖRŰEN MEGISMERTE, ANNAK TARTALMÁT 

KIFEJEZETTEN ELFOGADJA. 
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1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1 A KKV Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 

79.; cégjegyzékszáma: 13-09-147256; adószáma: 23360611-2-13; a továbbiakban: „Társaság”), mint 

a távközlési és informatikai piacon jelentős tapasztalattal rendelkező gazdasági társaság elhivatott 

abban, hogy kis- és középvállalkozások részére olyan megoldásokat nyújtson, amellyel a távközlési és 

informatikai szolgáltatások igénybevételének költségeit, az ilyen szolgáltatásokkal járó adminisztrációs 

terhet csökkenteni tudják. A Társaság célja továbbá, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal a 

távközlési és informatikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyintézés hatékonyabbá és ügyfélbarátibbá 

váljon.  

1.2 Fenti cél megvalósítása érdekében a Társaság a Magyar Telekom Nyilvánosan Működő 

Részvénytársasággal (székhely: 1097, Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; a továbbiakban: 

„Szolgáltató”) szerződéses kapcsolatot hozott létre, amely szerződéses kapcsolat lehetőséget biztosít 

arra, hogy a Csatlakozók a Társasággal a Megállapodással létrehozott jogviszony hatálya alatt a piaci 

árszabásnál kedvezőbb feltételekkel vegyék igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait. 

1.3 A Társaság Magyarország jogszabályai szerint alapított, az illetékes Cégbíróságán szabályszerűen 

bejegyzett, korlátolt felelősségű társaság formában működő gazdasági társaság. A Társaság a 

tevékenységét a mindenkor hatályos magyar jogszabályok alapján végzi.  

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

2.1 A jelen ÁSZF értelmezése során az alábbiakban felsorolt nagy kezdőbetűs szavak és kifejezések – 

tekintet nélkül arra, hogy milyen időben, számban, módban és esetben állnak – az alábbiakban 

meghatározott jelentéssel bírnak: 

„ÁSZF” azt a Társaság által alkalmazott szabályrendszert jelenti, amely meghatározza a Társaság és 

a Csatlakozó közötti Megállapodással létrehozott közvetítői jogviszony alapvető szabályait, és 

amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Társaság és valamennyi Csatlakozó közötti minden olyan 

jogviszonyban, amelynek során a Csatlakozó a Megállapodás alapján Szolgáltatást vesz igénybe a 

Társaságtól. Az ÁSZF rögzíti továbbá a szabályrendszert, amelyet a Társaság a Honlapot használó és 

a Honlapon regisztrált Felhasználók esetében alkalmaz.  

„Csatlakozó” jelenti azt a jogi személyt, amely a Társasággal a Szolgáltatások igénybevétele 

tárgyában Megállapodást köt.   

„Elkerinfotv.” jelenti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt.  

„Egyedi Díjszabású Előfizetés” jelenti a Csatlakozót megillető és a Megállapodás hatálya alatt a 

Szolgáltatónál igénybe vehető jelen ÁSZF 1. számú Mellékletében meghatározott tartalmú és 

díjszabású   telekommunikációs és informatikai előfizetést.   

„Felhasználó” jelenti valamennyi a Honlapot látogató, a Szolgáltatásokat böngésző és a Honlapon 

regisztrált személyeket, amelyek a Megállapodás megkötéséig még nem minősül Csatlakozónak, 

azonban amelyekre jelen ÁSZF egyes rendelkezései kiterjednek.  

„Felhasználói Fiók” jelenti az adott Felhasználó sikeres Regisztrációjával keletkező hozzáférési 

jogosultságát a Honlap Kapcsolattartási Felületéhez.  
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„Harmadik Személy” jelenti az olyan természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetet, amely vagy aki nem azonos a Csatlakozóval, a Felhasználóval, illetőleg 

a Társasággal vagy annak képviselőjével. 

„Honlap” jelenti a  kkvm.hu és domain néven és aldomain címeken elérhető honlapot. 

„Hűségidő” jelenti a Csatlakozó által a Szolgáltatási Szerződésben vállalt időtartamot, amely alatt az 

Egyedi Díjszabású Szerződést kizárólag a Szolgáltatási Szerződésben rögzített szankciós feltételekkel 

szüntetheti meg. 

„Infotv.” jelenti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvényt. 

„Jogviszony Igazolás” jelenti azt a Megállapodás aláírását követően a Társaság által kiállított 

igazolást, amellyel a Csatlakozó a Szolgáltató részére igazolni tudja a Kedvezmények igénybevételére 

vonatkozó jogosultságát. 

„Kapcsolattartási Felület” jelenti azt a Honlapon létrehozott felületet, amelyen a Felhasználó 

Szolgáltatások igénybevételére irányuló szándékát a Társasággal elektronikus úton megoszthatja. A 

Kapcsolattartási Felület alkalmas továbbá arra, hogy a Megállapodás megkötését követően a 

Csatlakozó a Szolgáltatásait nyomon kövesse, illetve a Társasággal kapcsolatot tarthasson. 

„Kedvezmények” jelentik a Csatlakozót a Megállapodás hatálya alatt megillető a Szolgáltatónál a 

Szolgáltatási Szerződéssel igénybevehető kedvezményeket, ide értve kifejezetten az Egyedi 

Díjszabású Előfizetést, esetleges Készülék-kedvezményeket, vagy egyéb az általános Szolgáltatói 

díjszabásnál  kedvezőbb feltételű szolgáltatásokat. 

„Melléklet” jelenti a jelen ÁSZF-hez csatolt, annak elválaszthatatlan részét képező melléklete(ke)t. 

„Megállapodás” jelenti a Szolgáltatások igénybevétele tárgyában írásban és papír alapon a Társaság 

és a Csatlakozó között létrejött, a jelen ÁSZF tárgykörébe tartozó megállapodást. 

„Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. 

„Regisztráció” jelenti a Kapcsolattartási Felület igénybevételének megkezdéséhez szükséges 

folyamatot, amelynek során a Felhasználó – a jelen ÁSZF-ben meghatározott adatainak megadása 

mellett – megismeri és elfogadja a Társaság ÁSZF-jét és adatvédelmi szabályzatát.  

„Reklámtv.” jelenti a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 

2008. évi XLVIII. törvényt. 

„Személyes Adat” jelenti valamennyi, természetes személlyel kapcsolatba hozható adatot, az adatból 

levonható, a természetes személyekre vonatkozó következtetést.  

„Szolgáltató” jelenti a Magyar Telekom Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot, amely az Egyedi 

Díjszabású Előfizetést a Társasággal létrehozott jogviszony keretében a Csatlakozók részére a 

Megállapodás hatálya alatt biztosítja.  

„Szolgáltatói Szerződés” jelenti a Szolgáltató és a Csatlakozó között létrejött az Egyedi Díjszabású 

Előfizetés és minden egyéb Szolgáltató által a Csatlakozók részére biztosított szolgáltatások – ide értve 
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kifejezetten a mobil, vagy egyéb telekommunikációs készülék, kiegészítő szolgáltatás –

megrendelésére irányuló szerződést. 

„Szolgáltatói Feltételek” jelenti a Szolgáltató által meghatározott a Szolgáltatói Szerződésre 

vonatkozó szerződéses feltételeket, és egyéb Szolgáltató és csatlakozó közötti jogviszonyra vonatkozó 

kötelező érvényű szabályokat, amelyeket a Csatlakozó a Szolgáltatói Szerződés megkötése előtt 

köteles áttanulmányozni és elfogadni.   

„Szolgáltatás(ok)” jelenti(k) a Társaság által a Csatlakozónak a Megállapodásban rögzített közvetítői 

jogviszony alapján a Megállapodás hatálya alatt nyújtott alábbi szolgáltatásokat: 

a) a Szolgáltató Egyedi Díjszabású Előfizetéseinek és ebből fakadó előfizetési előnyöknek az 

igénybevételének Társaság általi biztosítása; 

b) Egyedi Díjszabású Előfizetésre vonatkozó szerződésekben a Csatlakozó támogatása; 

c) Egyedi Díjszabású Előfizetésekkel kapcsolatos ügyintézésben a Csatlakozó támogatása, az 

ilyen igények Szolgáltató irányába történő közvetítése; 

d) készülék megrendelésekkel kapcsolatos igények fogadása és közvetítése a Szolgáltató 

irányába. 

„Társaság” jelenti a KKV Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaságot. 

„Tartalom” jelenti azt a tartalmat, amit a Társaság és a Felhasználó a Honlap felületén megjelenít. 

2.2 A jelen ÁSZF alkalmazásában a címszavak és a bekezdésszámok kizárólag hivatkozási alapul 

szolgálnak, és csak az ÁSZF szövegének értelmezésével együtt vehetők figyelembe. 

3. AZ ÁSZF ALKALMAZÁSI KÖRE 

A Társaság és a Csatlakozó között létrejött Megállapodásra vonatkozó szabályok összességét a jelen 

ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok együttesen tartalmazzák. 

4. AZ ÁSZF HATÁLYA ÉS ELFOGADÁSA A FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRŐL 

4.1 A jelen ÁSZF-et a Társaság határozatlan időre adja ki. Az ÁSZF rendelkezései a Társaság és a 

Felhasználó, valamint a Csatlakozó közötti jogviszonyban az ÁSZF elfogadásától alkalmazandók. 

4.2 A jelen ÁSZF személyi hatálya a Társaságra, a Felhasználóra és a Csatlakozóra terjed ki.  

4.3 Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni – jogszabály kötelező erejű rendelkezése hiányában – a 

Társaság és a Felhasználó, illetve a Csatlakozó minden olyan kapcsolatára, amely során a Társaság 

Szolgáltatást nyújt. 

4.4 A Felhasználó és a Csatlakozó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti, hogy a Társaság a jelen 

ÁSZF bevezető részében a Ptk. 6:78. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.  

4.5 A regisztrált Felhasználó a Regisztráció során az „elolvastam és elfogadom” jelölő négyzet 

megjelölésével kifejezetten nyugtázza az ÁSZF elolvasását, és – a Társaság figyelemfelhívó 

tájékoztatását követően – a dokumentumban foglalt általános szerződési feltételeket kifejezetten 

elfogadja. 



KKV Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság 
Általános Szerződési Feltételek 

 

 

 

5. oldal, összesen: 32 

 

 

A (nem-regisztrált) Honlapot használó Felhasználó a Honlap használatával kifejezetten 

nyugtázza az ÁSZF elolvasását, és – a Társaság figyelemfelhívó tájékoztatását követően – a 

dokumentumban foglalt általános szerződési feltételeket kifejezetten elfogadja. 

4.6 A Csatlakozó a Megállapodás aláírásával kifejezetten nyugtázza az ÁSZF elolvasását, és – a 

Társaság figyelemfelhívó tájékoztatását követően – a dokumentumban foglalt általános 

szerződési feltételeket kifejezetten elfogadja. 

5. AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA 

5.1 A Társaság jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani. A Társaság az ÁSZF 

módosításáról szóló hirdetményét – annak hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően – 

köteles a Honlapon közzétenni, a Csatlakozók és a regisztrált Felhasználók esetébe az erről szóló 

hirdetményt a Csatlakozók és a Felhasználók részére az általuk korábban megadott e-mail címre e.-mail 

útján megküldeni.  

5.2 A Felhasználó és a Csatlakozó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, illetve arról a 

Társaságnál vagy a Társaság Honlapján tájékozódjon. 

5.3 Az ÁSZF változása a Társaság és a Csatlakozó között korábban létrejött valamennyi jogviszonyra 

vonatkozik, és a közöttük fennálló jogviszonyok ennek megfelelően módosulnak, feltéve, hogy a 

Csatlakozó a Szolgáltató felé Hűségidőt nem vállalt. A Csatlakozó jelen ÁSZF elfogadásával és a 

Megállapodás aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság egyoldalúan – 

Csatlakozó külön ezirányú hozzájárulása nélkül –, akár a Díjszabás mértékére is kiterjedően jogosult 

az ÁSZF módosítására.  A Csatlakozó tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-módosítás Csatlakozó általi 

elfogadásának minősül és ebből kifolyólag a Társaság és a Csatlakozó közötti jogviszony ennek 

megfelelően a módosítás időpontjától módosul, amennyiben a Csatlakozó a módosítás hatálybalépését 

követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, illetőleg a Csatlakozó a módosításról szóló e-

mailben történő értesítést és a módosított ÁSZF Honlapon történt megjelenését követő 8 (nyolc) napon 

belül a Társaság felé írásban nem nyilatkozott kifejezetten úgy, hogy a módosítást nem fogadja el.  

Amennyiben az ÁSZF a Csatlakozó által vállalt Hűségidő kifutását megelőzően kerül a Szolgáltatás 

ellenértéke vonatkozásában módosítására, úgy ezen Csatlakozók esetében a Hűségidő lejáratáig a 

korábbi ÁSZF-ben meghatározott díjszabás az irányadó.  

5.4 Amennyiben a regisztrált Felhasználó, vagy a Csatlakozó – a Társasághoz címzett írásbeli kifejezett 

nyilatkozatával – a tervezett módosítást nem fogadja el, úgy a Társaság jogosult a felek közötti 

jogviszonyt egyoldalúan azonnali hatállyal megszüntetni, vagy a jogviszonyt az ÁSZF módosítása előtti 

változatlan tartalommal hatályában fenntartani. Hűségidőt vállalt Csatlakozók esetében a Társaság jelen 

pontban rögzített azonnali hatályú egyoldalú felmondási jogával kizárólag a Hűségégidő lejáratát 

követően élhet. 

5.5 Az ÁSZF nyilvános, azt a Honlapon bárki megtekintheti és megismerheti, ugyanakkor az ÁSZF a 

Társaság szellemi alkotása, az a hatályos jogszabályok alapján szerzői jogi védelem alatt áll.  

6. A TÁRSASÁG FELELŐSSÉGE  

6.1 A Társaság a Szolgáltatások nyújtása során mindenkor a tőle elvárható gondossággal és 

körültekintéssel, valamint a Csatlakozó érdekeinek az adott körülmények között lehetséges legnagyobb 

mértékben történő figyelembevételével jár el. 
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6.2 A Társaság nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból – így 

különösen erőhatalom, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély 

megtagadása vagy késedelmes megadása folytán – következtek be.  

6.3 A Társaság jogosult a Szolgáltatások nyújtását bármikor saját diszkrecionális döntésével felfüggeszteni 

vagy megszüntetni, amennyiben a Szolgáltatóval a Kedvezmények Csatlakozók részére történő 

közvetítésére vonatkozó jogosultsága bármilyen oknál fogva megszűnik, vagy a Szolgáltatások 

nyújtása bármilyen oknál fogva ellehetetlenül.  

6.4 A Felhasználó a Honlapot és a Kapcsolattartási Felületet kizárólag a saját kockázatára használhatja, és 

elfogadja, hogy a Társaság nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni 

károkért. A Társaság kizár továbbá minden felelősséget a Honlapon, illetve a Kapcsolattartási Felületen 

Felhasználók által tanúsított magatartásért.  

6.5 Nem terheli felelősség a Társaságot olyan, kisebb jelentőségű hibákért vagy mulasztásokért, amelyek 

nagyszámú ügylet teljesítése során az általában elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak. Nem 

felel a Társaság az általa vállalt Szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást a Csatlakozó és 

a Szolgáltató és/vagy Harmadik Személy közötti jogvita, vagy Szolgáltató és/vagy Harmadik Személy 

felróható magatartása akadályozza. 

6.6 A Társaság felelősségének jelen ÁSZF szerinti korlátozása vagy kizárása nem érinti a Társaságnak azt 

a felelősségét, amelyet szerződésben a hatályos jogszabályok alapján érvényesen nem lehet korlátozni 

vagy kizárni. 

6.7 A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag 

tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Társaság nem vállal 

felelősséget. 

6.8 A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely a Szolgáltató és/vagy Harmadik 

Személyek oldalaira vezet. Ezen személyek adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért 

Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

6.9 A Társaság nem vállal felelősséget a Szolgáltató – különösen az Egyedi Díjszabású Előfizetés alapján 

– nyújtott szolgáltatások jogszerűségéért, Szolgáltatói Szerződésnek megfeleléséért, – így különösen az 

Egyedi Díjszabású Előfizetés alapján –, vagy ezen szolgáltatások során a Szolgáltató és/vagy Harmadik 

Személyek által a Csatlakozónak okozott károkért, továbbá ezen szolgáltatásokban tapasztalt 

mindennemű üzemzavarért, vagy szolgáltatás kimaradásért.  

6.10 A Társaság kizárólag közvetítőként vesz részt a Szolgáltató és a Csatlakozó közötti jogviszonyban, 

Társaság Szolgáltató nevében a Szolgáltatási Szerződés tárgyában saját nevében a Csatlakozóval 

szerződést nem köthet. 

7. SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE IRÁNYULÓ SZÁNDÉK, MEGÁLLAPODÁS 

MEGKÖTÉSÉT MEGELŐZŐ ELJÁRÁS 

7.1 A Felhasználó amennyiben igénybe kívánja venni a Szolgáltatásokat és a Társasággal Megállapodást 

kíván kötni, úgy ezen – kötelező érvényű ajánlatnak nem minősülő – szándékát a Társaságnak az 

alábbiakban rögzített módon jelezheti: 

7.1.1 Regisztrációt követően a Kapcsolattartási Felületen elektronikus úton; 
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7.1.2 telefonon a Honlapon közzétett telefonos elérhetőségeken; 

7.1.3 e-mail útján a Honlapon közzétett e-mail elérhetőségeken 

7.1.4 személyesen a Társaság ügyfélszolgálatán. 

7.2 A fenti 7.1. pontban rögzített megkeresésben a Csatlakozó meghatározhatja, hogy mely 

Szolgáltatásokat kívánja igénybe venni. A Társaság a hivatkozott megkeresést követően felveszi a 

kapcsolatot a Csatlakozóval a Csatlakozó által megadott elérhetőségen. A hivatkozott megkeresés nem 

minősül ajánlatnak, ahhoz a Csatlakozó és a Társaság kötve nincsen. 

7.3 A Szolgáltatások megtárgyalását követően a Társaság és a Csatlakozó írásban, papír alapon jogosultak 

a Megállapodás megkötni.   

8. A REGISZTRÁCIÓ 

8.1 A Honlap tartalmának egy része elérhető minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és 

cselekvőképes egyén számára Regisztráció nélkül is, a Honlap meghatározott részeinek használata, 

illetőleg a Kapcsolattartási Felület igénybevétele azonban előzetes Regisztrációhoz kötött. A 

Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik azt, hogy a Társaság diszkrecionális joga eldönteni azt, 

hogy egy adott Felhasználó regisztrációs kérelmét elfogadja-e.  

8.2 A Regisztráció esetleges Társaság általi elutasítása esetén – amelyre a Társaság diszkrecionálisan 

jogosult – a Társaságot indokolási kötelezettség nem terheli, illetőleg a Felhasználók kifejezetten 

tudomásul veszik azt, hogy a Társasággal szemben semmilyen jogcímen kártérítési vagy egyéb 

megtérítési igénnyel vagy követeléssel nem léphetnek fel, a Társaságot kártérítési felelősség nem 

terheli. 

8.3 A Társaság jogosult a Regisztrációval tudomására jutott adatokat rögzíteni, és azokat a vonatkozó 

adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelni. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 

Társaság személyes adatokat nem kezel, kizárólag közhiteles nyilvántartásban is fellelhető adatok 

birtokába juthat.  

8.4 A sikeres Regisztrációt követően a Regisztráció megszűnéséig a Felhasználó jogosulttá válik a 

Kapcsolattartási Felület igénybevételére a Felhasználói Fiókon keresztül. 

8.5 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság a Felhasználói Fiókot törölheti, vagy annak Felhasználó 

általi használatát ideiglenesen felfüggesztheti, amennyiben a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseit, 

vagy a hatályos jogszabályokat megszegi, továbbá amennyiben a Felhasználó olyan egyéb magatartást 

tanúsít, amellyel a Társaság gazdasági érdekeit, vagy jó hírnevét közvetlenül, vagy akár közvetve 

veszélyezteti.  

9. MEGÁLLAPODÁS LÉTREJÖTTE, MEGÁLLAPODÁS LÉTREJÖTTÉNEK FELTÉTELEI 

9.1 A Megállapodás a Társaság és a Csatlakozó között minden esetben a felek által cégszerűen aláírt, írásba 

foglalt okirattal jön létre.  

9.2 Csatlakozó kizárólag a hatályos jogszabályok által nyilvántartott és működő jogi személy, vagy egyéni 

vállalkozó lehet, amely nem áll csőd-, felszámolási-, vagy egyéb fizetésképtelenséggel fenyegető 

eljárás, illetve végelszámolás hatálya alatt. Csatlakozó természetes személy vagy külföldi székhellyel 

rendelkező jogi személy nem lehet. 
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9.3 A Csatlakozó a Megállapodás aláírását megelőzően hitelt érdemlően a Társaság felé igazolja és a 

Megállapodás aláírásával kijelenti,  

(a) a hatályos magyar jogszabályok alapján érvényesen működő jogi személy, vagy egyéni 

vállalkozó, és rendelkezik minden szükséges felhatalmazással ahhoz, hogy Megállapodást 

aláírja, továbbá annak feltételeit és rendelkezéseit teljesítse. 

(b) nem áll fenn olyan kötelezettsége, amely a Megállapodás teljesítését akadályozná, vagy 

meghiúsítaná; 

(c) a Megállapodás részéről történő teljesítése nem ütközik semmilyen jogszabályba, rendeletbe 

vagy határozatba; 

(d) a Megállapodás létrehozásánál közreműködő személy rendelkezik a megfelelő 

felhatalmazással, e személy Megállapodás létrehozása során tett nyilatkozatai érvényesek, 

hatályosak és kikényszeríthető kötelezettségvállalást jelent a Társaság részére. 

10. MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

10.1 Csatlakozó a Megállapodás aláírásával, kifejezetten megbízza a Társaságot azzal, hogy a Szolgáltatások 

körében a Szolgáltató és a Csatlakozó között közvetítői tevékenységet végezzen annak érdekében, hogy 

a Kedvezményekre a Megállapodás hatálya alatt a Csatlakozó jogosultságot szerezzen.  

10.2 Csatlakozó tudomásul veszi azt, hogy a Megállapodás nem biztosít kizárólagosságot, a Társaság 

szabadon jogosult más Csatlakozóknak – akár a Megállapodásban foglaltaktól eltérő feltételekkel is – 

Szolgáltatást nyújtani. 

10.3 Felek megállapodnak, hogy a Társaság a Szolgáltatási Szerződés Csatlakozó általi megkötése, a 

Kedvezmények Csatlakozó általi igénybe vehetősége érdekében a Csatlakozó javára közvetítőként jár 

el. Társaság a Megállapodás hatálya alatt a Szolgáltató eltérő előzetes és kifejezett, egyértelmű írásbeli 

rendelkezése hiányában a Szolgáltató és a Csatlakozó nevében szerződést aláírni, kötelező érvényű 

ajánlatot tenni, ilyen ajánlatot elfogadni, egyéb módon a Szolgáltató, vagy a Csatlakozó terhére 

kötelezettséget vállalni, vagy teljesítést elfogadni nem jogosult. 

10.4 A Csatlakozó kifejezetten is tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltatási Szerződés 

tárgyát képező szolgáltatásokat a Csatlakozó részére a Szolgáltató nyújtja, ezek igénylése, 

igénybevétele, és ellenértékének megfizetése tekintetében, valamint az egyéb, a Szolgáltató és a 

Csatlakozó között közvetlenül megkötött más szerződéses megállapodások teljesítése tárgyában a 

Csatlakozó közvetlenül áll szerződéses kapcsolatban ezen személlyel, ekként a köztük megkötött 

szerződésből eredő igények és esetleges jogviták tekintetében a Társaság egyikükkel szemben sem, 

továbbá más személyekkel és szervezetekkel szemben sem tartozik felelősséggel, amely bármely nemű, 

jogcímű vagy összegű felelősségét a Társaság kifejezetten kizárja, amelyet a Csatlakozó a jelen ÁSZF 

elfogadásával, ezennel tudomásul vesz és kifejezetten elfogad. 

10.5 Társaság a Megállapodásban meghatározott közvetítői tevékenységért, a jelen ÁSZF 14. fejezetében 

meghatározott díjra jogosult.  

11. A CSATLAKOZÓ MEGÁLLAPODÁS SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEI 

11.1 A Csatlakozó a Szolgáltatásokért díjat és költségtérítést köteles a Társaságnak fizetni jelen ÁSZF 14. 

pontjában rögzített szabályok szerint.  
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11.2 A Csatlakozó az adott helyzetben tőle elvárható módon köteles a Társaság kötelezettségei teljesítését 

elősegíteni, így különösen a jelen ÁSZF 17. fejezete szerinti adatszolgáltatási szabályok 

figyelembevételével a szükséges iratokat, dokumentumokat és információkat a Társaság rendelkezésére 

bocsátani, a szükséges nyilatkozatokat határidőben megtenni, továbbá köteles a Társaságnak a 

Szolgáltatási Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges tájékoztatást megadni. 

12. A MEGÁLLAPODÁS TELJESÍTÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAI 

12.1 Megbízó a Társaságot a Megállapodás aláírásával felhatalmazza arra, hogy nevében a Szolgáltatói 

Szerződés megkötése érdekében – nem kötelező érvényű – ajánlatot tegyen a Szolgáltató részére, illetve 

ilyen ajánlatot kérjen be a Szolgáltatótól.  

12.2 A Társaság a Szolgáltató ajánlatát közvetíti a Csatlakozó részére, amely – feltéve, hogy a Szolgáltatói 

Feltételeket elfogadja – a Szolgáltatóval közvetlenül megköti a Szolgáltatási Szerződést azzal, hogy a 

Kedvezményeket a Csatlakozó kizárólag a Jogviszony Igazolás birtokában jogosult a Szolgáltatónál 

igénybe venni.   

12.3 Társaság nem felel a Csatlakozó Szolgáltatási Szerződés megszegéséből származó károkért és 

veszteségekért, továbbá a Csatlakozó Szolgáltatási Szerződés késedelmes teljesítéséért, ugyanakkor a 

Szolgáltató ezirányú megkeresése alapján a Társaság közreműködhet a lejárt kintlévőség mielőbbi 

érvényesítésében. 

12.4 Társaság a Szolgáltatási Szerződések megkötése során folyamatosan Csatlakozó rendelkezésére áll, 

részt vesz az értékesítési folyamatokban, e körben a Társaság a Csatlakozót támogatja. 

12.5 Csatlakozó kötelezettséget vállal, hogy a Szolgáltató által meghatározott Szolgáltatói Feltételeket a 

Szolgáltatási Szerződés aláírását megelőzően áttanulmányozza, értelmezi és esetleges értelmezésbeli, 

vagy egyéb kérdéseit jelzi a Szolgáltató irányába. Csatlakozó kötelezettséget vállal, hogy a Szolgáltatási 

Szerződést kizárólag abban az esetben köti meg a Szolgáltatóval, amennyiben a Szolgáltató által 

meghatározott Szolgáltatói Feltételeket a Csatlakozó elfogadhatónak és világosnak tartja. Csatlakozó 

tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden olyan Társasággal szemben – akár a Szolgáltató, vagy 

Harmadik Személy által – támasztott igényekért helyt állni tartozik, amely Csatlakozó jelen pontban 

rögzített kötelezettsége megszegéséből származik.  

12.6 Csatlakozó a Szolgáltatási Szerződés aláírásával elismeri, hogy a Társaság szabályszerűen és 

szakszerűen, a Szolgáltatási Szerződés tárgyát képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó Szolgáltatói 

Feltételeknek, valamint az irányadó jogszabályoknak megfelelően teljeskörűen tájékoztatta, és minden 

segítséget megadott a Csatlakozónak, hogy ezen szolgáltatást alaposabban, pontosabban 

megismerhesse, elkerülve a megtévesztő, félreérthető tájékoztatást.  

13. KEDVEZMÉNYEK RÉSZLETSZABÁLYAI 

Csatlakozó a Megállapodás hatálya alatt a jelen ÁSZF 1. számú Mellékletében meghatározott Egyedi 

Díjszabású Előfizetéseket veheti igénybe a Szolgáltatónál.  

14. FIZETÉSI FELTÉTELEK  

14.1 A Felek megállapodnak abban, hogy a Csatlakozó a Társaság által nyújtott Szolgáltatások ellenértékéül, 

a jelen ÁSZF 2. számú Mellékletében meghatározott díjazást és költségtérítést (a továbbiakban 

együttesen: „Díj”) tartozik a Társaság részére közvetlenül megfizetni, a Társaság által kiállított 

díjbekérő (továbbiakban: „Díjbekérő”) alapján, az abban rögzített fizetési határidőben (a továbbiakban: 



KKV Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság 
Általános Szerződési Feltételek 

 

 

 

10. oldal, összesen: 32 

 

 

„Fizetési Határidő”). A Társaság a Díjbekérő alapján megfizetett összegről a mindenkori számviteli 

szabályoknak megfelelő számlát állít ki és küld meg a Csatlakozó részére.  

14.2 A fenti fizetési kötelezettségek teljesítése szempontjából szerződésszerű teljesítésének az minősül, ha 

a Csatlakozó az esedékes Díjat legkésőbb a fentiek szerinti teljesítési időpontokkal bezárólag a Társaság 

pénztárába készpénzben befizeti, illetőleg banki átutalással történő teljesítés esetén a Társaság 

számlavezető bankja az esedékes összeget ezen időponttal a Társaság – Díjbekérőn meghatározott – 

bankszámláján jóváírta. 

14.3 Csatlakozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Csatlakozó a 14.1. pontban meghatározott Díjakat az 

ott meghatározottak szerint bármely ok miatt nem fizeti meg, ezen a körülmény – eltérő, külön 

megállapodásaik hiányában – annak tekintendő, hogy a Csatlakozó érdekmúlás miatt a szerződéses 

kapcsolatának fenntartását nem igényli, ekként a Társaság a Megállapodást a Díj rendezettség 

időtartamával bezárólag, minden további jogcselekmény nélkül, megszűntnek tekintheti. A Díj 

Díjbekérőn rögzített fizetési határidejének leteltét követő napon Társaság e-mailben jelzi a Csatlakozó 

részére a lejárt Díj-tartozást. A Díj-tartozással kapcsolatos tájékoztatást követő 15 nap eredménytelen 

elteltével a Társaság a lenti 14.4. pontban rögzített jogkövetkezményeket alkalmazhatja. 

14.4 A 14.3. pontban rögzített szerződésmegszűnési ok esetén a Társaság – a Csatlakozó külön hozzájárulása 

nélkül – jogosult a Csatlakozót a Díjbekérőn rögíztett fizetési határidő eredménytelen elteltét követően 

megküldött e-mailes tájékoztatás 16. napjától kezdőden – a Csatlakozó e-mailen történő tájékoztatása 

mellett – a Szolgáltató mindenkor aktuális lakossági vagy sztenderd üzleti díjcsomagjába áthelyezni, 

vagy ahol a Szolgáltató és a Csatlakozó által megkötött Szolgáltatási Szerződés külön szabályozza a 

megszűnt partneri jogviszony esetén alkalmazható díjcsomag kijelölését, úgy az abban meghatározott 

díjcsomagba áthelyezni.  

14.5 A fenti 14.3. pontban meghatározott megszűnés esetében a Társaság és a Csatlakozó között a 

jogviszony megszűnik, ekként Társaságot további Szolgáltatási (ügyintézési, ügyfélszolgálati, egyéb) 

kötelezettség nem terheli. 

14.6 A Megállapodás fentiek szerinti megszűnése esetén, a 14.4. pontban rögíztett díjcsomagváltás és annak 

járulékos következményei (hűségidő, készülékkedvezmény, egyéb kedvezményes szolgáltatások 

megváltozása, megszűnése) tekintetében Csatlakozó Társasággal szemben kártérítési vagy egyéb 

igényt nem támaszthat. Társaság felelőssége a hivatkozott pontok szerinti megszűnési estekben 

kizárólag arra terjed ki, hogy a Csatlakozó részére a szolgáltatónál elérhető, vagy a Csatlakozó és a 

Szolgáltató által megkötött Szolgáltatási Szerződéshez mérten a legkedvezőbb díjcsomagot válassza ki. 

14.7 Csatlakozó tudomásul veszi, hogy a Társaság a Díjat minden év január 1. napján a KSH által a tárgyévet 

megelőző év vonatkozásában közzétett fogyasztóiár-index mértékével (éves átlagos infláció) 

egyoldalúan – a Csatlakozó külön jóváhagyása nélkül –, a Csatlakozó ezirányú írásbeli (e-mail útján 

történő) tájékoztatása mellett megemelheti.  

15. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA 

15.1 Szerződő Felek a Megállapodást az aláírás napjától kezdődően, határozatlan időtartamra kötik. 

15.2 A Megállapodás csak a felek által cégszerűen aláírt, írásba foglalt okirattal módosítható. 

16. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 
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16.1 A Megállapodást a részes felek közös megegyezésével, rendes és a másik fél szerződésszegése 

(Megállapodás megszegése) esetén rendkívüli felmondással szüntethető meg. 

16.2 Csatlakozó és Társaság jogosultak a Megállapodás legalább 60 (hatvan) napos felmondási idővel 

történő, akár indokolás nélküli felmondására (megszűntetésére), amely felmondását mindkét fél 

előzetesen, írásban tartozik közölni. Írásbeli felmondásnak minősül valamennyi fél részéről a másik 

félnek írásban (kapcsolattartásra kijelölt e-mail útján, postai ajánlott-tértivevényes levél útján) 

megküldött tájékoztatás. 

16.3 Amennyiben a Megállapodás bármely ok miatt megszűnik, illetve megszűntnek tekintendő (ÁSZF 

14.3.), a Csatlakozó a megszűnés időpontjától kezdődően a Társaság által nyújtott, vagy szervezett – a 

Szolgáltató részéről nyújtott és ekként igénybevett – Kedvezményekre a továbbiakban nem jogosult. 

Az ebből eredő mindennemű Társaságnál jelentkező kár és egyéb joghátrány tekintetében a Csatlakozó 

teljes felelősséggel tartozik a Társaság felé, továbbá a Társaság igényelheti a Csatlakozótól az ekként 

jogalap nélkül igénybevett Kedvezmények – mint a Társaság közreműködésével szerzett vagyoni előny 

– részére történő megtérítését is. A Csatlakozó a Társaság ezen kikötéseit a Megállapodás aláírásával 

és jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten is tudomásul veszi és elfogadja. 

16.4 Amennyiben a Megállapodás Csatlakozó egyoldalú felmondásával szűnik meg, úgy Társaság jogosult 

a megállapodás megszűnésével érintett tárgyévre vonatkozó teljes éves Díj megfizetését követelni 

Csatlakozótól, azzal, hogy Társaság a 15.1. pontban meghatározott felmondási idő leteltét követően 

Szolgáltatást nem köteles nyújtani Csatlakozó részére. 

17. ADATSZOLGÁLTATÁS 

17.1 A Megállapodás hatálya alatt a Csatlakozó köteles késedelem nélkül és teljeskörűen biztosítani 

mindazon információkat, amelyek a Társaság szerződésszerű teljesítéséhez szükségesek.  

17.2 Csatlakozó köteles a Társaságot folyamatosan tájékoztatni minden, a Csatlakozó által a 

Megállapodással kapcsolatosan meghozott döntésről. 

18. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE  

18.1 Társaság a Csatlakozó külön ezirányú engedélye nélkül jogosult a Szolgáltatások ellátására a 

Szolgáltató által jóváhagyott alvállalkozót, vagy egyéb közreműködőt igénybe venni. Az alvállalkozó, 

vagy a közreműködő személyéről azonban Társaság köteles tájékoztatni a Csatlakozót.  

18.2 A Társaság az alvállalkozó, vagy a közreműködő személy teljesítéséért úgy felel, mintha ezen 

személyek tevékenységét maga fejtette volna ki.  

19. VIS MAIOR 

19.1 Csatlakozó és a Társaság bármely a Megállapodás teljesítése során felmerülő olyan szerződésszegése 

(különösen káresemény), mely szerződésszegés, különösen, vagy kizárólagosan káresemény 

bekövetkezte vagy közvetlen vagy közvetett oka, egyikük érdekkörébe, felelősségi körébe sem tartozik, 

valamint az a szerződéskötés időpontjában nem volt előre látható vis maior eseménynek minősül. Az 

ilyen esemény bekövetkezésekor felek egymást haladéktalanul kötelesek tájékoztatni a körülmény 

felmerüléséről.  

19.2 Vis maiornak, azaz elháríthatatlan külső oknak minősül különösen, de nem kizárólagosan: háború, 

polgári felkelés, embargó, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, tűzeset, terrorizmus, járvány vagy 
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azzal való fenyegetés és a mindezekből eredő biztonsági intézkedések, a felek bármelyikénél vagy 

közreműködőjénél felmerülő fizikai vagy jogi akadály vagy más elháríthatatlan és előre nem látható 

szükséghelyzet, amely számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a teljesítést.  

19.3 Nem feltétele a vis maior helyzet megállapításának az, hogy az adott tény/esemény/körülmény a 

Megállapodás megkötésének időpontjában nem volt megállapítható, amennyiben az adott esemény 

következményeire is fennáll, hogy az nem a felek ellenőrzési körébe tartozik (különösen, de nem 

kizárólagosan vis maior: egyes járványügyi intézkedésekből eredő tény/esemény/körülmény, abban az 

esetben is, ha szerződéskötés időpontjában a járvány már kialakult; tűzeset elhárításából eredő 

tény/esemény/körülmény abban az esetben is, ha a tűzeset már a szerződéskötéskor kialakult, viszont 

mérete, terjedése nem volt előre látható).  

19.4 A vis maior körülmények mentesítik a feleket a kötelezettségeik teljesítése alól, olyan mértékben, 

amennyire a vis maior esemény az érintett felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. 

A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó esemény hatása fennáll.  

19.5 Vis maior esetén egyebekben a Megállapodás teljesítésének lehetetlenné válása esetén irányadó 

rendelkezéseit kell alkalmazni, azaz amennyiben a teljesítés lehetetlenné válásáért egyik fél sem felelős, 

a Megállapodás megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeni ellenértékét meg 

kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeni szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem 

teljesítette, a pénzbeni szolgáltatás visszajár. Amennyiben a vis maior esemény a szerződés teljes 

teljesítését nem lehetetleníti el, úgy vis maior állapot megszűnését követően a Megállapodásból eredő 

kötelezettségeit továbbra is teljesítik a felek azzal, hogy a szerződésszegés jogkövetkezményei a vis 

maior állapot idejére nem alkalmazhatóak, továbbá minden fél saját érdekkörében felmerült kárát 

köteles viselni. 

20. BIZALMAS INFORMÁCIÓK 

20.1 Tekintettel a Megállapodásban foglaltak különösen bizalmas jellegére, valamint a felek által a másik 

félnek átadandó információk mennyiségére és tartalmára, felek kötelezik magukat, hogy a 

Megállapodást, a felek között létrejött minden egyéb megállapodást, valamint a bármelyik fél által a 

másik félnek átadott minden adatot, tervet, információt, dokumentációt vagy know-how-t bizalmasan 

kezelnek, azok tényét és tartalmát kölcsönösen üzleti titokként kezelik („Bizalmas Információ”). 

20.2 Szerződő felek a Bizalmas Információt még részben sem hozhatják nyilvánosságra, vagy tehetik a 

nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé, egyszersmind minden ésszerűen 

elvárható intézkedést megtesznek abból a célból, hogy annak tartalma ne kerülhessen a nyilvánosság, 

valamint harmadik személyek tudomására. 

20.3 A Bizalmas Információt kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet harmadik személy 

tudomására, illetve nyilvánosságra hozni. Egyik felet sem terheli a fentiekben meghatározott titoktartási 

kötelezettség, amennyiben a Bizalmas Információval kapcsolatos közlés jogszabály kötelező 

rendelkezésén, illetve bíróság, választottbíróság vagy hatóság jogerős határozatán alapul, továbbá 

bármely fél jogosult a Megállapodás, valamint a felek között létrejött minden egyéb megállapodás 

tartalmát bírósági, választottbírósági, hatósági eljárás során bizonyítékként felhasználni, amennyiben 

az adott eljárás tárgyát az ezekkel a megállapodásokkal kapcsolatos valamely kérdés képezi. 

20.4 A felek titoktartási kötelezettsége alkalmazottaikra, ügynökeikre, tagjaikra és vezetőikre, 

alvállalkozóikra, továbbá társult partnereikre, valamint kapcsolt vállalkozásaikra is vonatkozik, akik a 

titoktartási kötelezettséget mindkét fél írásos és előzetes hozzájárulása nélkül nem oldhatják fel. A felek 
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titoktartására és a Bizalmas Információk kezelésére vonatkozó rendelkezések a Megállapodás hatályban 

léte alatt, illetve ezek megszűnésétől számított 5, azaz öt évig maradnak érvényben.  

21. AZ FELHASZNÁLÓK ÉS CSATLAKOZÓK SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATAI 

21.1 A Felhasználó/Csatlakozó a jelen ÁSZF elfogadásával teljes körű kártérítési felelősége tudatában 

szavatolja, hogy: 

(a) érvényesen bejegyzett és működő jogi személy; 

(b) elolvasta, megértette, a jelen ÁSZF tartalmát és feltételeit; 

(c) a Szolgáltatások igénybevétele során felelősségteljes magatartást tanúsít, jóhiszeműen, 

együttműködően és tiszteletteljesen viselkedik; 

(d) maradéktalanul eleget tesz a Szolgáltatások igénybevétele során a hatályos 

jogszabályoknak; 

(e) kártalanítja a Társaságot Harmadik Személyek részéről felmerülő és Csatlakozónak 

felróható minden olyan igénnyel szemben, amely a Honlap, illetve a Társaság 

Szolgáltatásainak igénybevételével függ össze vagy abból ered, ideértve bármely 

természetű vagy fajtájú követelést, költséget, igényt, hiányt, kárt. 

21.2 Amennyiben a Felhasználó, vagy a Csatlakozó bármely szavatossági nyilatkozata hamisnak bizonyul, 

úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megállapodás Társaság általi azonnali hatállyal történő 

megszüntetését vonhatja maga után.   

22. A TÁRSASÁG JOGAI AZ INTERNETES FELÜLET TARTALMÁNAK VÉDELME 

ÉRDEKÉBEN 

22.1 A Felhasználó a Honlap használatával és az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Társaság 

minden értesítés nélkül eltávolíthatja az olyan Tartalmat, anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást 

(linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába 

ütközőnek, tisztességtelennek, versenyjogilag aggályosnak, fenyegetőnek, becsületsértőnek, 

rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál, illetőleg amelyek megsértik vagy 

megszegik a Társaság vagy bármely Harmadik Személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és 

szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát. 

22.2 A Társaság az általa legmegfelelőbb módon haladéktalanul szankcionálja a Honlap szolgáltatásaival 

szemben tanúsított jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységeket, amelyek különösen, de nem 

kizárólagosan az alábbiak lehetnek:  

(a) a Honlap bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;  

(b) a Társaság számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási 

kísérlet;  

(c) más Felhasználókról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a 

felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket is);  

(d) a Honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;  
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(e) felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen 

fondorlattal történő létesítése;  

(f) olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik 

bármely más fél, illetőleg Harmadik Személyek szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, 

magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;  

(g) vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elem közzététele vagy 

továbbítása;  

(h) olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes 

tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik.  

22.3 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználók 

Regisztrációját, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes 

adatával, információjával visszaélnek, különösen, ha a Felhasználó által a Honlapon keresztül 

megjelenített tartalom:  

(a) védjegyet sért,  

(b) más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,  

(c) obszcén vagy trágár kifejezés,  

(d) rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti 

hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,  

(e) burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető; 

(f) a Társaság megítélése szerint más személy jogos és méltányolható érdekeit nyilvánvalóan 

sérti. 

23. ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS 

23.1 A Társaság személyes adatokat nem kezel, kizárólag közhiteles nyilvántartásban (cégjegyzék, egyéni 

vállalkozók nyilvántartása) is fellelhető (céges) adatok birtokába juthat. 

24. KÉZBESÍTÉS 

24.1 A Társaság a Felhasználónak és Csatlakozóknak szóló nyilatkozatokat, értesítéseket a Felhasználó, 

illetve a Csatlakozó által a Regisztráció, illetve a Megállapodás aláírása során megadott e-mailcímre 

küldi meg. Amennyiben a megadott e-mailcím a Regisztrációt, illetve a Megállapodás aláírását 

követően megszűnik, úgy az értesítés elmaradásából származó károkért a Társaság nem felel, 

felelősségét ebben a körben kifejezetten kizárja. 

24.2 A Társaság részére szóló írásos küldeményeket a Társaság székhelyére, illetve az 

(ugyfelszolgalat@kkvm.hu) e-mailcímre kell megküldeni.  

25. IRÁNYADÓ JOG, JOGVITÁK RENDEZÉSE 

25.1 A Szolgáltatásokra, a Megállapodásra és az ÁSZF-re Magyarország jogszabályai az irányadók.  

mailto:(ugyfelszolgalat@kkvm.hu)
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25.2 A felek a Megállapodásban és az ÁSZF-ben nem érintett kérdésekben a Ptk. szabályait tekinti 

irányadónak, egyben kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Megállapodásból és az ÁSZF-ből 

eredő, esetleges vitás ügyeiket elsődlegesen tárgyalásokkal és egyezséggel tartoznak megoldani. 

Amennyiben ez eredményre nem vezetne, a Megállapodásból és az ÁSZF-ből fakadó összes jogvitás 

ügyeik eldöntésére ezennel az ügy tárgyától függően kifejezetten kikötik és kölcsönösen elfogadják a 

Váci Járásbíróság és a Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességét, amely bíróság 

eljárásának és döntésének Felhasználó, vagy Csatlakozó alávetik magukat. 

26. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

26.1 Ha bármilyen hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság szerint a Megállapodás, vagy az ÁSZF bármely 

rendelkezése érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan lenne, úgy ez csak arra a rendelkezésre 

vonatkozik, és nem jelenti az egész dokumentum érvénytelenségét, semmisségét vagy 

végrehajthatatlanságát, és minden egyéb rendelkezés érvényben és hatályban marad. 

26.2 A Megállapodásban, az ÁSZF-ben, vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat 

Társaság általi gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az adott, vagy más jogról vagy jogorvoslatról 

való lemondást, továbbá ezen jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása sem gátolja meg 

az adott, vagy bármely más jog vagy jogorvoslat további gyakorlását. 

A jelen ÁSZF-et, és az annak részét képező figyelemfelhívást elolvastam és megértettem, azt elfogadom: 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET – EGYEDI DÍJSZABÁSÚ ELŐFIZETÉSEK LEÍRÁSA  

KKV Megoldások GOLD díjcsomag: (lezárt díjcsomag, új szerződés nem köthető) 

 

KKVM GOLD díjcsomagok 

Mobil hang szolgáltatás 

A KKVM GOLD S díjcsomagok az alábbi díjakkal vehetőek igénybe: 

Díjak (nettó Ft) 

KKVM GOLD  

S  

díjcsomag 

Mobil hang szolgáltatás havidíj 1.488 Ft 

Kötelezően választható min. mobilinternet szolgáltatás1 
Üzleti Mobilnet S 

Díjcsomagban foglalt alapdíjas beszélgetés belföldön 

valamint EU országokban2 roaming helyzetben bármely 

belföldi irányba 

150 perc 

Belföldi alapdíjas forgalmi díjak  

Telekom mobil hálózatba történő hívás esetén 5 Ft/perc 

Belföldi, vezetékes hálózatba történő hívás esetén 5 Ft/perc 

Belföldi, más mobil hálózatba történő hívás esetén 5 Ft/perc 

Hangpostás felhívása esetén 5 Ft/perc 

SMS küldés belföldi irányba 12 Ft/db 

SMS küldés külföldi irányba 45 Ft/db 

1- A díjcsomagokhoz kötelezően választható mobilinternet szolgáltatás díjaza és a Mobil hang szolgáltatás havidíján felül fizetendő 

2- EU ország: Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia területén működő minden, a Magyar 

Telekommal szerződött partnerhálózata. Magyarországi hálózatból más EU országok hálózataiba indított hívás és küldött SMS nem minősül roaming 

helyzetnek, így ezek díjazására a nemzetközi tarifák irányadóak. 

 

A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, a távközlési szolgáltatásokra érvényes áfát nem tartalmazzák. A Szolgáltató a 

KKVM GOLD S díjcsomag esetén másodperc alapú számlázást biztosít. Minden megkezdett egység díjköteles. 

A SZOLGÁLTATÓ az Üzleti Díjszabás szerinti hívásfelépítési (kapcsolási) díjra (jelen szerződés létrejöttekor Üzleti 

Díjszabás 12.2 pont) a KKVM GOLD díjcsomagok esetén 100% díjkedvezményt biztosít. 
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Mobilinternet szolgáltatás opciók  

A díjcsomag csak a jelen szerződésben foglalt internet szolgáltatások egyikével vehető igénybe. 

mobilinternet szolgáltatások díjai (nettó, Ft) 

Szolgáltatások 
Benne foglalt 

adatforgalom 

A benne foglalt 

adatforgalomból EU 

országokban* 

roaming helyzetben 

felhasználható 

Havidíj  
KKVM GOLD 

S  

díjcsomag mellett 

Túlforgalmazási 

díj** 

Üzleti Mobilnet S 500 MB 500 MB 332 Ft 

0 Ft 

Üzleti Mobilnet L 2 GB 2 GB 1.248 Ft 

Üzleti Mobilnet XL 7 GB 7 GB 2.164 Ft 

Üzleti Mobilnet XXL 12 GB 12 GB 3.309 Ft 

Üzleti Mobilnet XXXL 25 GB 25 GB 4.454 Ft 

A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, a távközlési szolgáltatásokra érvényes áfát nem tartalmazzák. 

*EU ország: Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia területén működő minden, a Magyar 

Telekommal szerződött partnerhálózata. 

**Túlforgalmazásnak minősül a szolgáltatás opcióban foglalt adatmennyiséget meghaladó forgalmazás. Túlforgalmazás esetén a le- és feltöltési 

sebesség belföldön legfeljebb 32 kbit/s, EU országokban roaming helyzetben 0 kbit/s a fordulónapig. 

 

A KKVM GOLD M és L díjcsomagok az alábbi díjakkal vehetők igénybe: 

Díjak (nettó Ft) 

KKVM GOLD  

M  

díjcsomag 

KKVM GOLD  

L  

díjcsomag 

Dualo Flat opció havidíj 3.549 Ft 7.557 Ft 

Kötelezően választható min. mobilinternet 
szolgáltatás** 

Üzleti Mobilnet  

EU 7GB 

Üzleti Mobilnet  

EU 7GB 

Havidíjban foglalt percmennyiség 

belföldön valamennyi belföldi hálózatba valamint EU 

országból* roaming helyzetben belföldi hálózatokba és 

valamennyi EU ország* hálózataiba korlátlan 

Belföldi alapdíjas forgalmi díjak   

Telekom mobil hálózatba történő hívás esetén 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

Belföldi, vezetékes hálózatba történő hívás esetén 0 Ft/perc 0 Ft/perc 
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Belföldi, más mobil hálózatba történő hívás esetén 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

Hangpostás felhívása esetén 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

SMS küldés minden belföldi irányba 0 Ft/db 0 Ft/db 

SMS küldés külföldi irányba 45 Ft/db 0 Ft/db 

EU országokra* vonatkozó forgalmi díjak   

EU országból* roaming helyzetben indított Telekom 

mobil és belföldi vezetékes hálózatba történő hívás 
0 Ft/perc 0 Ft/perc 

EU országból* roaming helyzetben indított belföldi 

más mobil és EU országok* hálózatába történő hívás 
0 Ft/perc 0 Ft/perc 

EU országokban* roaming helyzetben fogadott hívások 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

Hangpostás felhívása EU országokból* roaming 

helyzetben 
0 Ft/perc 0 Ft/perc 

SMS küldés EU országokból* roaming helyzetben 0 Ft/db 0 Ft/db 

* EU ország: Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia. Magyarországi hálózatból más EU országok 

hálózataiba indított hívás és küldött SMS nem minősül roaming helyzetnek, így ezek díjazására a nemzetközi tarifák irányadóak. 

**A díjcsomagokhoz kapcsolódó kötelezően választható mobilinternet szolgáltatás díjazása a 4.2.2. pont szerinti és a Dualo Flat opció havidíján felül 

fizetendő 

A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, a távközlési szolgáltatásokra érvényes áfát nem tartalmazzák. A SZOLGÁLTATÓ 

a KKVM GOLD M és L díjcsomagok esetén másodperc alapú számlázást biztosít. Minden megkezdett egység díjköteles. 

A belföldi mobil, és vezetékes hálózatokba történő hívások percdíja kizárólag belföldi hang hívásokra vonatkozik, adat 

és video hívásokra nem, a belföldi SMS forgalmi díjak belföldön indított, belföldi mobil előfizetőknek küldött SMS-ekre 

vonatkoznak.  EU országokban* roaming helyzetben az adott díjcsomagban meghatározott díjak, illetve kedvezmények 

érvényesek. 

A SZOLGÁLTATÓ az Üzleti Díjszabás szerinti hívásfelépítési (kapcsolási) díjra (jelen szerződés létrejöttekor Üzleti 

Díjszabás 12.2 pont) a KKVM GOLD M és L díjcsomagok esetén 100% díjkedvezményt biztosít. 

 

Mobilinternet szolgáltatás opciók  

 

A SZOLGÁLTATÓ az ELŐFIZETŐ részére a KKVM GOLD M és L díjcsomagú előfizetésekhez az ELŐFIZETŐ választásának 

megfelelően Üzleti Mobilnet EU szolgáltatást biztosít. Egy előfizetésen egy időben csak egy mobilinternet szolgáltatás 

lehet aktív. Az Üzleti Mobilnet EU mobilinternet szolgáltatásokban foglalt adatmennyiség belföldi és EU országokban* 

roaming helyzetben is felhasználható adatforgalmazásra.  

* EU ország: Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia területén működő minden, a Magyar 

Telekommal szerződött partnerhálózata. 
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mobilinternet szolgáltatások díjai (nettó, Ft) 

Szolgáltatások 

Benne foglalt 

adatforgalom 

belföldön és EU 

országokban* 

roaming helyzetben 

Havidíj 

KKVM GOLD 

M 

díjcsomag mellett 

Havidíj 

KKVM GOLD 

L 

díjcsomag mellett 

Túlforgal-

mazási díj** 

Üzleti Mobilnet EU 7GB 7 GB 2.164 Ft 2.164 Ft 0 Ft 

Üzleti Mobilnet EU 12GB 12 GB 3.309 Ft 3.309 Ft 0 Ft 

Üzleti Mobilnet EU 25GB 25 GB 4.454 Ft 4.454 Ft 0 Ft 

* EU ország: Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia területén működő minden, a Magyar 
Telekommal szerződött partnerhálózata. 
**Túlforgalmazásnak minősül a szolgáltatás opcióban foglalt adatmennyiséget meghaladó forgalmazás. Túlforgalmazás EU országokban* roaming 

helyzetben nem engedélyezett. 

A mobilinternet szolgáltatásra vonatkozó egyéb feltételeket az Üzleti ÁSZF mobil rádiótelefon hálózaton nyújtott 

szolgáltatásokra vonatkozó 2. számú melléklete tartalmazza. A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, a távközlési 

szolgáltatásokra érvényes áfát nem tartalmazzák. 

 

Korlátlan mobilinternet opció 

 

A Korlátlan mobilinternet opcióval az Előfizető belföldön korlátlanul használhatja a mobilinternet szolgáltatást. Az opció 

kizárólag a KKVM GOLD S, M és L díjcsomagok esetén vehető igénybe. Az Előfizető jelen keretszerződés 1.sz. függelékben 

jogosult megjelölni, hogy mely előfizetéseken kívánja igénybe venni az opciót. A Korlátlan mobilinternet opció 

féltörthavi számlázású jóváírás nélkül.  

Szolgáltatás opció 

KKVM GOLD  

S 

díjcsomag mellett 

KKVM GOLD 

M 

díjcsomag mellett 

KKVM GOLD 

L 

díjcsomag mellett 

Korlátlan mobilinternet opció 8.015 Ft 6.870 Ft 6.870 Ft 

A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, a távközlési szolgáltatásokra érvényes áfát nem tartalmazzák.  

A Korlátlan mobilinternet opció igénybevételi és használati feltételei: 

A Korlátlan mobilinternet opció KKVM GOLD S díjcsomag esetén kizárólag 2 GB vagy ennél nagyobb, KKVM GOLD M és 

L díjcsomag esetén kizárólag 7GB vagy ennél nagyobb benne foglalt adatforgalmat tartalmazó aktív Üzleti Mobilnet, ill. 

Üzleti Mobilnet EU szolgáltatás mellett vehető igénybe 

A Korlátlan mobilinternet opció Tandem szolgáltatással együtt nem vehető igénybe.  

Tandem kártya szolgáltatás opció. Tandem szolgáltatás havidíja:   nettó 572 Ft/SIM 
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Külföldre irányuló hívások díja  

NEMZKETKÖZI HÍVÁS díjkedvezmény mértéke 

Nemzetközi díjzóna 

KKVM GOLD  

S 

díjcsomag mellett 

KKVM GOLD 

M 

díjcsomag mellett 

KKVM GOLD 

L 

díjcsomag mellett 

1-3. Díjzóna 25% 25% 100% 

4-6. Díjzóna 25% 25% 25% 
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KKVM PLUS díjcsomagok  

Mobil hang szolgáltatás  

A KKVM PLUS díjcsomagok az alábbi díjakkal vehetőek igénybe: 

Díjak (nettó Ft) 

KKVM PLUS 

S 

KKVM PLUS 

M 

KKVM PLUS 

L 

Mobil hang szolgáltatás alap havi díj 
1.830 Ft 3.660 Ft 6.750 Ft 

Üzleti e-Pack kedvezmény mértéke  
350 Ft 350 Ft 350 Ft 

Mobil hang szolgáltatás havi díj Üzleti e-Pack 
kedvezménnyel 

1.480 Ft 3.310 Ft 6.400 Ft 

A díjcsomag mellé kötelezően választható minimum 
mobilinternet szolgáltatás** 

Üzleti Adat  

1GB 

Üzleti Adat  

10GB 

Üzleti Adat  

10GB 
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Havidíjba foglalt perc és SMS mennyiség 

Belföldön valamint a roamingolás helye szerinti EU 
országból* minden alapdíjas belföldi mobil és vezetékes 
irányba 

150 perc korlátlan korlátlan 

Havidíjba foglalt SMS küldés más belföldi alapdíjas irányba 
- 250 db korlátlan 

Alapdíjas forgalmi díjak belföldön 

Telekom mobil és belföldi vezetékes irányba történő hívás 5 Ft/perc 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

Belföldi más mobil irányba történő hívás 5 Ft/perc 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

Hangposta felhívása esetén 0 Ft/perc 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

SMS küldés belföldi Telekom mobil irányba 12 Ft/db 12 Ft/db 0 Ft/db 

SMS küldés belföldi más mobil irányba 12 Ft/db 12 Ft/db 0 Ft/db 

SMS küldés nemzetközi mobil irányba 45 Ft/db 45 Ft/db 12 Ft/db 

EU országokra* vonatkozó roaming forgalmi díjak 

EU országból* roaming helyzetben indított Telekom mobil 

és belföldi vezetékes irányba* történő hívás 
5 Ft/perc 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

EU országból* roaming helyzetben indított belföldi 

vezetékes és más mobil irányba és EU országokba* történő 

hívás 

5 Ft/perc 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

EU országban *roaming helyzetben fogadott hívások 0 Ft/perc 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

Hangposta felhívása EU országból* roaming helyzetben 0 Ft/perc 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

SMS küldés EU országból* roaming helyzetben 12 Ft/db 12 Ft/db 0 Ft/db 

Nemzetközi hívás forgalmi díjak Üzleti ÁSZF szerinti percdíjából*** adott kedvezmény 

Belföldről indított Nemzetközi hívás (1-3 díjzóna irányba) 30% 50 % 100% 

Belföldről indított Nemzetközi hívás (4-6 díjzóna irányba) 30% 50 % 50% 
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*EU ország: Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Nagy-Britannia, Norvégia. 

Magyarországi hálózatból más EU országok* hálózataiba indított hívás és küldött SMS nem minősül roaming helyzetnek, így ezek 

díjazására a nemzetközi tarifák irányadóak.  

** A díjcsomagokhoz kapcsolódó kötelezően választható mobilinternet szolgáltatás  

A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, a távközlési szolgáltatásokra érvényes 27% áfát nem tartalmazzák.  

A táblázatban szereplő díjcsomagok esetén a forgalmi díjak számlázása belföldön 1 másodperces számlázási 

egységekben történik, minden megkezdett egység díjköteles. 

A KKVM PLUS S díjcsomag esetében a havidíjban foglalt percmennyiség alapdíjas, belföldön felhasználható belföldi 

mobil és vezetékes hálózatokba irányuló hívásokra valamint EU országból* magyarországi és a roamingolás helye 

szerinti, azonos valamint más EU országba érvényesül a díjcsomagban meghatározottak szerint, kivételt képeznek ez 

alól a 0 Ft-os díjazású hívások.  

 

Mobilinternet szolgáltatás opciók  

A SZOLGÁLTATÓ az ELŐFIZETŐ részére a KKVM PLUS díjcsomagú előfizetésekhez az ELŐFIZETŐ választásának 

megfelelően Üzleti Adat szolgáltatást biztosít. Egy előfizetésen egy időben csak egy mobilinternet szolgáltatás lehet 

aktív. Az Üzleti Adat mobilinternet szolgáltatásokban foglalt adatmennyiség belföldi és EU országokban* roaming 

helyzetben is felhasználható adatforgalmazásra.  

 

mobilinternet szolgáltatások díjai (nettó, Ft) 

Szolgáltatások 

Benne foglalt adatforgalom  Kedvezményes havidíj KKVM PLUS 

belföldön 
EU roaming* 

helyzetben 

S M L 

díjcsomagok mellett 

Üzleti Adat 1 GB 1 GB 670 Ft - - 

Üzleti Adat 3 GB 3 GB 1.590 Ft - - 

Üzleti Adat 10 GB 10 GB 2.270 Ft 2.270 Ft 2.270 Ft 

Üzleti Adat 15 GB 15 GB 3.420 Ft 3.420 Ft 3.420 Ft 

Üzleti Adat 25 GB 25 GB 4.560 Ft 4.560 Ft 4.560 Ft 

Üzleti Adat Korlátlan Korlátlan 39 GB 7.430 Ft 7.430 Ft 7.430 Ft 

* EU ország: Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Nagy-Britannia, Norvégia területén 
működő minden, a Magyar Telekommal szerződött partnerhálózata. 

A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, az internet-hozzáférési szolgáltatásokra érvényes 5% áfát nem tartalmazzák.  

Tandem kártya szolgáltatás opció 

Tandem szolgáltatás havidíja:   nettó 570 Ft/SIM 
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KKVM Business díjcsomagok 

A KKVM Business díjcsomagok kizárólag a Kisvállalati Előfizető általi felhasználás szabályainak betartása mellett, 

természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat).  

KKVM Business PRIME - Mobil hang szolgáltatás aktív partneri jogviszony esetén 
 
Mobil hang szolgáltatás 

A KKVM Business PRIME díjcsomagok az ELŐFIZETŐ és a KKV Megoldások Kft. között fennálló aktív partneri jogviszony 

esetén az alábbi díjakkal vehetőek igénybe:  

Havi és forgalmi díjak  KKVM Business 

PRIME S 

KKVM Business 

PRIME M 

KKVM Business 

PRIME L 

Mobil hang havidíj üzleti e-Pack kedvezménnyel 
1.300 Ft 3.000 Ft 5.000 Ft 

Üzleti e-Pack kedvezmény 
690 Ft 690 Ft 690 Ft 

Mobil hang havidíj  
1.990 Ft 3.690 Ft 5.690 Ft 

Minimum mobilinternet szolgáltatás1 

Egyedi Üzleti 

Adat  

2 GB 

Egyedi Üzleti 

Adat  

12 GB 

Egyedi Üzleti 

Adat  

12 GB 

Havidíjban foglalt perc és SMS mennyiség  

Havidíjban foglalt percmennyiség2 150 perc korlátlan korlátlan 

Havidíjba foglalt nemzetközi EU Zóna irányú 
percmennyiség3 

- 30 perc korlátlan 

SMS mennyiség belföldi alapdíjas irányba 
- 250 db 500 db 

Belföldi forgalmi díjak alapdíjas irányokba  

Belföldi Telekom mobil és vezetékes alapdíjas irányba  5 Ft/perc 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

Belföldi más mobil és vezetékes alapdíjas irányba 5 Ft/perc 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

SMS küldés belföldi mobil irányba 12 Ft/db 12 Ft/db 12 Ft/db 

EU roamingra* vonatkozó forgalmi díjak  

EU országokban roaming helyzetben* indított hívás 

magyarországi hívószámokra és egyéb EU országokba 
5 Ft/perc 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

EU országban roaming helyzetben* fogadott hívások 0 Ft/perc 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

SMS küldés EU országból roaming helyzetben* 12 Ft/db 12 Ft/db 12 Ft/db 

Nemzetközi irányú** hívás kedvezmény***  
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Belföldről indított Nemzetközi hívás (EU zóna irányba) - - 100 % 

Belföldről indított Nemzetközi hívás (1-3 zóna irányba) 20 % 40 % 100 % 

Belföldről indított Nemzetközi hívás (4-6 zóna irányba) 20 % 40 % 40 % 

Nemzetközi irányokra** vonatkozó forgalmi díjak  

Nemzetközi kimenő - belföldről EU-ba küldött SMS  45 Ft / db 45 Ft / db 12 Ft / db 

Nemzetközi kimenő SMS küldés belföldről EU-n kívülre 45 Ft / db 45 Ft / db 12 Ft / db 

A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, a hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor hatályos 27% ÁFÁ-t nem 
tartalmazzák. 

1Valamely mobilinternet szolgáltatás igénybevétele kötelező és a Mobil hang havidíjon felül fizetendő. 

2A havidíjból lebeszélhető percmennyiség alapdíjas, belföldön felhasználható belföldi mobil és vezetékes hálózatokba 
irányuló hívásokra, valamint a roamingolás helye szerinti EU országból* magyarországi és EU országba érvényesül a 
díjcsomagban meghatározottak szerint, kivételt képeznek ez alól a 0 Ft-os díjazású hívások.  

Roaming szolgáltatás az EU országok* területén működő minden, a Magyar Telekommal szerződött partnerhálózaton 
vehető igénybe. 

*EU ország: Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Nagy Britannia. 
A magyarországi hálózatból más EU országok* hálózataiba indított hívás és küldött SMS nem minősül roaming 
helyzetnek, így ezek díjazására a nemzetközi tarifák irányadóak. 

** Magyarországról más külföldi ország hálózatához tartozó hívószám irányába történő hívás.  

**Nemzetközi díjzónák: Magyarországról más országba történő forgalmazás.  

A forgalmi díjak számlázása belföldön 1 másodperces számlázási egységekben történik. 

 
Mobilinternet szolgáltatás opciók  

mobilinternet szolgáltatások díjai (nettó, Ft) 

Szolgáltatások 

Benne foglalt adatforgalom  Havidíj KKVM Business 

belföldön 

EU 

országokban* 

roaming 

helyzetben 

EU-n kívüli 

országokban*

* roaming 

helyzetben 

S M L 

díjcsomag mellett 

Egyedi Üzleti Adat 2 GB 2 GB - 690 Ft - - 

Egyedi Üzleti Adat 5 GB 5 GB - 1.590 Ft - - 

Egyedi Üzleti Adat 12 GB 12 GB - 2.190 Ft 2.190 Ft 2.190 Ft 

Egyedi Üzleti Adat 20 GB 20 GB - 3.490 Ft 3.490 Ft 3.490 Ft 

Egyedi 5G Üzleti Korlátlan Adat  Korlátlan 36 GB - 5.690 Ft 5.690 Ft 5.690 Ft 

Egyedi Prémium Üzleti Korlátlan Adat Korlátlan 36 GB 2 GB 7.190 Ft 7.190 Ft 7.190 Ft 

A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, az internet-hozzáférési szolgáltatásokra érvényes 5% áfát nem tartalmazzák.  
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KKVM Business PRO - Mobil hang szolgáltatás aktív partneri jogviszony esetén 
Egyedi engedélyezési szinthez, elbíráláshoz kötött díjcsomag 
 

A KKVM Business PRO díjcsomagok az ELŐFIZETŐ és a KKV Megoldások Kft. között fennálló aktív partneri jogviszony 

esetén az alábbi díjakkal vehetőek igénybe:  

Havi és forgalmi díjak  

 

KKVM Business 

PRO S 

KKVM Business 

PRO M 

KKVM Business 

PRO L 

Mobil hang havidíj üzleti e-Pack kedvezménnyel 
1.200 Ft 2.400 Ft 4.400 Ft 

Üzleti e-Pack kedvezmény 
690 Ft 690 Ft 690 Ft 

Mobil hang havidíj  
1.890 Ft 3.090 Ft 5.090 Ft 

Minimum mobilinternet szolgáltatás1 

Egyedi Üzleti 

Adat  

3 GB 

Egyedi Üzleti 

Adat  

5 GB 

Egyedi Üzleti 

Adat  

5 GB 

Havidíjban foglalt perc és SMS mennyiség  

Havidíjban foglalt percmennyiség2 150 perc korlátlan korlátlan 

Havidíjba foglalt nemzetközi EU Zóna irányú 
percmennyiség3 

- 30 perc korlátlan 

SMS mennyiség belföldi alapdíjas irányba 
- 150 db 300 db 

Belföldi forgalmi díjak alapdíjas irányokba  

Belföldi Telekom mobil és vezetékes alapdíjas irányba  5 Ft/perc 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

Belföldi más mobil és vezetékes alapdíjas irányba 5 Ft/perc 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

SMS küldés belföldi mobil irányba 12 Ft/db 12 Ft/db 12 Ft/db 

EU roamingra* vonatkozó forgalmi díjak  

EU országokban roaming helyzetben* indított hívás 

magyarországi hívószámokra és egyéb EU országokba 
5 Ft/perc 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

EU országban roaming helyzetben* fogadott hívások 0 Ft/perc 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

SMS küldés EU országból roaming helyzetben* 12 Ft/db 12 Ft/db 12 Ft/db 

Nemzetközi irányú** hívás kedvezmény***  

Belföldről indított Nemzetközi hívás (EU zóna irányba) - - 100 % 

Belföldről indított Nemzetközi hívás (1-3 zóna irányba) 20 % 40 % 100 % 

Belföldről indított Nemzetközi hívás (4-6 zóna irányba) 20 % 40 % 40 % 
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Nemzetközi irányokra** vonatkozó forgalmi díjak  

Nemzetközi kimenő - belföldről EU-ba küldött SMS  45 Ft / db 45 Ft / db 12 Ft / db 

Nemzetközi kimenő SMS küldés belföldről EU-n kívülre 45 Ft / db 45 Ft / db 12 Ft / db 

A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, a hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor hatályos 27% ÁFÁ-t nem 
tartalmazzák. 

1Valamely mobilinternet szolgáltatás igénybevétele kötelező és a Mobil hang havidíjon felül fizetendő. 

2A havidíjból lebeszélhető percmennyiség alapdíjas, belföldön felhasználható belföldi mobil és vezetékes hálózatokba 
irányuló hívásokra, valamint a roamingolás helye szerinti EU országból* magyarországi és EU országba érvényesül a 
díjcsomagban meghatározottak szerint, kivételt képeznek ez alól a 0 Ft-os díjazású hívások.  

*EU ország: Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Nagy Britannia. 
A magyarországi hálózatból más EU országok* hálózataiba indított hívás és küldött SMS nem minősül roaming 
helyzetnek, így ezek díjazására a nemzetközi tarifák irányadóak. 

** Magyarországról más külföldi ország hálózatához tartozó hívószám irányába történő hívás.  

**Nemzetközi díjzónák: Magyarországról más országba történő forgalmazás.  

 

Mobilinternet szolgáltatás opciók  

mobilinternet szolgáltatások díjai (nettó, Ft) 

Szolgáltatások 

Benne foglalt adatforgalom  Havidíj KKVM Business 

belföldön 

EU 

országokban* 

roaming 

helyzetben 

EU-n kívüli 

országokban*

* roaming 

helyzetben 

S M L 

díjcsomag mellett 

Egyedi Üzleti Adat 3 GB1 3 GB - 790 Ft - - 

Egyedi Üzleti Adat 5 GB1 5 GB - 1.590 Ft 1.590 Ft 1.590 Ft 

Egyedi Üzleti Adat 12 GB 12 GB - 2.190 Ft 2.190 Ft 2.190 Ft 

Egyedi Üzleti Adat 20 GB 20 GB - 3.490 Ft 3.490 Ft 3.490 Ft 

Egyedi 5G Üzleti Korlátlan Adat1 Korlátlan 36 GB - 5.490 Ft 5.490 Ft 5.490 Ft 

Egyedi Prémium Üzleti Korlátlan 

Adat1 

Korlátlan 36 GB 2 GB 6.990 Ft 6.990 Ft 6.990 Ft 

A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, az internet-hozzáférési szolgáltatásokra érvényes 5% áfát nem tartalmazzák.  

* EU ország: Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Nagy-Britannia, Norvégia 

területén működő minden, a Magyar Telekommal szerződött partnerhálózata. Az EU országokon* kívüli roaming 

helyzetben történő mobilinternet forgalmazásért az Üzleti ÁSZF 2. sz. mellékletének 12.7.3. pontja szerinti díjak 

fizetendők. 

 

**EU-n kívüli országok: Afganisztán, Albánia, Algéria, Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Ausztrália, Azerbajdzsán, 
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BoszniaHercegovina, Brazília, Chile, Costa Rica, Curacao, Dél-Afrika, Dél-Korea,Dominikai Köztársaság, Ecuador, Egyesült 

Arab Emirátusok, Egyiptom, Fehéroroszország, Feröer-szigetek, Francia Polinézia (Bora-bora, Tahiti), Fülöp-szigetek, 

Grúzia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Indonézia, Irak, Izrael, Japán, Jordánia, Kanada, Kazahsztán, Kína, 

Kolumbia, Koszovó, Macedónia, Madagaszkár, Malájzia, Marokkó, Mexikó, Moldova, Montenegró, Omán, Oroszország, 

Pakisztán, Palesztina, Panama, Peru, Puerto Rico, Qatar, Salvador, Sri Lanka, Svájc, Szaúd-Arábia, Szerbia , Szingapúr, 

Tajvan, Thaiföld, Törökország, Tunézia, Ukrajna, Uruguay, Vietnam, Zöld-foki Köztársaság.  

MultiSIM szolgáltatás 

MultiSIM szolgáltatás havidíjak 

Egyedi Üzleti Adat szolgáltatások mellett 

KKVM Business 

S és M 

díjcsomag esetén 

(Ft/hó/mellék SIM) 

KKVM Business  

L 

díjcsomag esetén 

(Ft/hó/mellék SIM) 

Okosóra MultiSIM 

csökkentett 

sávszélességgel (becsült 

maximális le- és feltöltési 

sebesség 1/1 Mbit/s) 

benne foglalt adatmennyiséggel 

rendelkező mobilinternet szolgáltatások 

esetén 

- - 

Korlátlan belföldi adatmennyiséggel 

rendelkező mobilinternet szolgáltatások 

esetén 

779,53 Ft 590 Ft 

Tablet/Laptop MultiSIM 

a mobilinternet 

szolgáltatás által 

biztosított teljes 

sávszélességgel 

benne foglalt adatmennyiséggel 

rendelkező mobilinternet szolgáltatások 

esetén 

779,53 Ft 590 Ft 

Korlátlan belföldi adatmennyiséggel 

rendelkező mobilinternet szolgáltatások 

esetén 

3.141,73 Ft 1.990 Ft 

A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, a hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor hatályos ÁFÁ-t nem 
tartalmazzák. 

A fő SIM mellé 3 MultiSIM szolgáltatás (mellék SIM kártya) igényelhető. 

Tandem szolgáltatás  

Tandem szolgáltatás havi díj: 500 Ft/SIM 

Külföldre irányuló hívások díja 

Kedvezményes opció 
Benne 

foglalt havi 
percek 

Kedvezményesen 
hívható 

nemzetközi 
díjzónák  

Havidíj  

KKVM Business S és 
M díjcsomag mellett 

KKVM Business L 
díjcsomag mellett 

Nemzetközi 1-6 zóna 100 
perc opció 

100 perc 1, 2, 3, 4, 5, 6 nem elérhető 3 950 Ft 

A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, a hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor hatályos ÁFÁ-t nem 

tartalmazzák. 
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KKVM Business ALAP - Mobil hang szolgáltatás megszűnt partneri jogviszony esetén 

 
Amennyiben az ELŐFIZETŐ és a KKV Megoldások Kft. között a partneri jogviszony felfüggesztésre vagy megszüntetésre 

kerül, úgy a KKV Megoldások Kft. a partneri jogviszony megszűnésétől számított 15 napon belül ezt jelzi a SZOLGÁLTATÓ 

részére. A SZOLGÁLTATÓ az ELŐFIZETŐ KKVM Business Prime S/M/L díjcsomagját a jelen pont szerinti KKVM Business 

Alap S/M/L díjcsomagra módosítja a jelen keretszerződés szerinti lejárati idő, illetve a további szolgáltatások 

változatlansága mellett.   

A KKVM Business Alap díjcsomagok az alábbi díjakkal vehetőek igénybe: 

Havi és forgalmi díjak  

 

KKVM Business 

Alap S 

KKVM Business 

Alap M 

KKVM Business 

Alap L 

Mobil hang havidíj üzleti e-Pack kedvezménnyel 
3.300 Ft 5.000 Ft 7.000 Ft 

Üzleti e-Pack kedvezmény 
690 Ft 690 Ft 690 Ft 

Mobil hang havidíj  
3.990 Ft 5.690 Ft 7.690 Ft 

Minimum mobilinternet szolgáltatás1 

Egyedi Üzleti 

Adat  

2 GB 

Egyedi Üzleti 

Adat  

12 GB 

Egyedi Üzleti 

Adat  

12 GB 

Havidíjban foglalt perc és SMS mennyiség  

Havidíjban foglalt percmennyiség2 150 perc korlátlan korlátlan 

Havidíjba foglalt nemzetközi EU Zóna irányú 
percmennyiség3 

- 30 perc korlátlan 

SMS mennyiség belföldi alapdíjas irányba 
- 250 db 500 db 

Belföldi forgalmi díjak alapdíjas irányokba  

Belföldi Telekom mobil és vezetékes alapdíjas irányba  5 Ft/perc 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

Belföldi más mobil és vezetékes alapdíjas irányba 5 Ft/perc 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

SMS küldés belföldi mobil irányba 12 Ft/db 12 Ft/db 12 Ft/db 

EU roamingra* vonatkozó forgalmi díjak  

EU országokban roaming helyzetben* indított hívás 

magyarországi hívószámokra és egyéb EU országokba 
5 Ft/perc 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

EU országban roaming helyzetben* fogadott hívások 0 Ft/perc 0 Ft/perc 0 Ft/perc 

SMS küldés EU országból roaming helyzetben* 12 Ft/db 12 Ft/db 12 Ft/db 

Nemzetközi irányú** hívás kedvezmény***  

Belföldről indított Nemzetközi hívás (EU zóna irányba) - - 100 % 
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Belföldről indított Nemzetközi hívás (1-3 zóna irányba) 20 % 40 % 100 % 

Belföldről indított Nemzetközi hívás (4-6 zóna irányba) 20 % 40 % 40 % 

Nemzetközi irányokra** vonatkozó forgalmi díjak  

Nemzetközi kimenő - belföldről EU-ba küldött SMS  45 Ft / db 45 Ft / db 12 Ft / db 

Nemzetközi kimenő SMS küldés belföldről EU-n kívülre 45 Ft / db 45 Ft / db 12 Ft / db 

A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, a hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor hatályos 27% ÁFÁ-t nem 
tartalmazzák. 

1Valamely 4.1.2. pont szerinti mobilinternet szolgáltatás igénybevétele kötelező és a Mobil hang havidíjon felül 
fizetendő. 

2A havidíjból lebeszélhető percmennyiség alapdíjas, belföldön felhasználható belföldi mobil és vezetékes hálózatokba 
irányuló hívásokra, valamint a roamingolás helye szerinti EU országból* magyarországi és EU országba érvényesül a 
díjcsomagban meghatározottak szerint, kivételt képeznek ez alól a 0 Ft-os díjazású hívások.  

*EU ország: Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Nagy Britannia. 
A magyarországi hálózatból más EU országok* hálózataiba indított hívás és küldött SMS nem minősül roaming 
helyzetnek, így ezek díjazására a nemzetközi tarifák irányadóak. 

** Magyarországról más külföldi ország hálózatához tartozó hívószám irányába történő hívás.  

**Nemzetközi díjzónák: Magyarországról más országba történő forgalmazás.  

A forgalmi díjak számlázása belföldön 1 másodperces számlázási egységekben történik. 

Mobilinternet szolgáltatások díjai a KKVM PRO és KKVM PRIME tarifa szerint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KKV Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság 
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31. oldal, összesen: 32 

 

 

2. DÍJSSZABÁS 

Díjcsomag 

megnevezése 

Díjcsomag éves 

teljes díja – 

tárgy évre 

Tárgyév 01. 01. 

és 06.30. közötti 

csatlakozás 

esetén 

meghatározott 

Díj -tárgy évre 

Tárgyév 07. 01. 

és 11.30. közötti 

csatlakozás 

esetén 

meghatározott 

Díj* Tárgy évre 

Tárgyév 12. 01. 

és 12.31. közötti 

csatlakozás 

esetén 

meghatározott 

Díj – következő 

évre 

KKVM PRIME S 3937 Ft + áfa  3937 Ft + áfa  1968 Ft + áfa  3937 Ft + áfa  

KKVM PRIME M 7874 Ft + áfa  7874 Ft + áfa  3937 Ft + áfa  7874 Ft + áfa  

KKVM PRIME L  7874 Ft + áfa  7874 Ft + áfa  3937 Ft + áfa  7874 Ft + áfa  

KKVM PRO S 3937 Ft + áfa  3937 Ft + áfa  1968 Ft + áfa  3937 Ft + áfa  

KKVM PRO M 7874 Ft + áfa  7874 Ft + áfa  3937 Ft + áfa  7874 Ft + áfa  

KKVM PRO L  7874 Ft + áfa  7874 Ft + áfa  3937 Ft + áfa  7874 Ft + áfa  

KKVM PLUS S 3937 Ft + áfa  3937 Ft + áfa  1968 Ft + áfa  3937 Ft + áfa  

KKVM PLUS M 7874 Ft + áfa  7874 Ft + áfa  3937 Ft + áfa  7874 Ft + áfa  

KKVM PLUS L  7874 Ft + áfa  7874 Ft + áfa  3937 Ft + áfa  7874 Ft + áfa  

KKVM GOLD S 3937 Ft + áfa  3937 Ft + áfa  1968 Ft + áfa  3937 Ft + áfa  

KKVM GOLD M 7874 Ft + áfa  7874 Ft + áfa  3937 Ft + áfa  7874 Ft + áfa  

KKVM GOLD L  7874 Ft + áfa  7874 Ft + áfa  3937 Ft + áfa  7874 Ft + áfa  

* A megállapított éves csatlakozási díj 1/2 része 

 

 

 


