
OPERATiV M0K0DESMENEDZSMENT KOZPONT 
KIEMELT 0GYFELEK ES SPECIALIS OGYEK OSZTALY 
SPECIALIS 0GYEK CSOPORT 

Iktat6szam:  
 

 
Cfm: 1502 Budapest, Postafi6k 520/1 

 
 

  
 

Tisztelt Ugyfeliink! 

Kerem, engedje meg, hogy ugyfelszolg8Jatunkhoz fenti iktat6szamokon 2014. december 11-en es 2014. 
december 15-en erkezett megkeresesere az alabbiakr61 tajekoztassam. 

Mindenekel6tt az Ont ert kellemetlensegek miatt eztJton is szlves elnezeset szeretnem kerni. 

Megkereseseben el6adja, hogy uzleti el6fizetesetenek m6dosltasat kerte otthoni el6fizetesre. Panaszolja, 
hogy az uj szolgaltatasok aktivalasat kbvet6en a regi szolgaltatasok havi dljar61 is keszult szamla. Keri az 
otthoni szolgaltatasok letesltetest61 az uzleti el6fizetes szamlai keruljenek tbrlesre, tovabba keri az 
eszkbzdljak rendezeset, valamint keri megszuntetni az otthoni el6fizeteset is. 

Fentiek alapjan panaszanak felulvizsgalata megtbrtent, melyr61 az alabbiakban tajekoztatjuk. 

A 2012. evben kbtbtt szerz6desevel kapcsolatos reklamaci6jat mar nem tudjuk vizsgalni a Magyar Telekom 
Nyrt. Altalanos Szerz6desi Feltetelei Elektronikus hirkbzlesi szolgaltatasok igenybevetelere vonatkoz6an 
Uzleti El6fizet6k reszere alabbiakat tartalmazza: 
,Dijreklamaci6 eseten a Szolgaltat6 a szamla esedekesseget61 szamitott 1 even tul szamlareklamaci6t nem 
fogad el. A dijreklamaci6val kapcsolatos tovabbi a rendelkezesek 6.2.2. pontban kerulnek szabalyozasra. 
A lejart befizetesi hatarideju szamlara benyujtott reklamaci6nak a fizetesre nines halaszt6 hat8Jya. A 
Szolgaltat6 a szamla esedekesseget61 szamitott 1 even tul szamlareklamaci6t nem fog ad el., 

Nyilvantartasunk alapjan 2014. augusztus 07-en aktivalt az otthoni internet, IPTV es telefonszolgaltatast On 
ugynbkt61 rendelte meg, igy a megrendeleskor elhangzottakat vizsgalni nem tudjuk. 

Az uj szolgaltatas letesitese soran a munkatarsunk altai elvegzett szereleskor tbrtentek miatt - eszkbzcsere, 
eszkbzbehozatal- felvettUk illetekes csoportunkkal a kapcsolatot 
A 33. szamu szamlaban az uzleti IPTV szolgaltatas eszkbzeire - egy modemre es egy IPTV vev6egysegre 
vonatkoz6an- atalany karteritesi dijat szamlaztuk 43 500 Ft osszegben. A szamla kierneleser61 intezkedtUnk. 
Kerjuk szives turelrnet a vizsgalat vegeig. 
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Tajekoztatjuk, hogy a Telefonos ugyfelszolgalatunkkal a  folytatott beszelgeteseiket rogzftettUk. A 
duplan szamlazott havi dfjakkal kapcsolatosan el6sz6r 2014. okt6ber 02-an, majd 2014. okt6ber 27-en, az 
Uzleti ugyfelszolgalattal 2014.december 02-an, illetve visszahlvas so ran 2014. december 04-en beszelt. 

A beszelgeteseket visszahallgattuk, On a hfvas so ran szukseges beazonosftaskor a 4 703014 78 ugyfel 
azonosft6jat, a sajat otthoni el6fizetesehez tartoz6 adatokat adta meg. 

A 2014. okt6ber 02-an rogzftett panaszat a 4 703014 78 ugyfel azonosft6ra, fgy arra valaszlevelet nem 
portaztunk. 

2014. okt6ber 29-en 809344075 ugyfel azonosft6ra rogzftettUk a megkereseset a 124911861-1 iktat6szamon 
rogzftettUk. A Levelezesi es panaszkezel6 csoport munkatarsa 2014. november 27-en kelt leveleben 
valaszolta meg, mely szerint a kesedelmes valaszadas miatt a 809344075 ugyfel azonosft6n 12 000 Ft 
osszegben j6vafrtunk ervenyesftettUk az 5. szamu szamlaban. 

Tovabba a vizsgalat soran megallapftottuk, hogy On a megrendeleseben nem kerte az IPTV HBO Pak 
csomagot, ezert 2014. november 28-i datummal megszuntettuk a szamlazasat, valamint a havi dfjat 2014. 
augusztus 07-t61 2014. november 27-ig terjed6 id6szakra 5122 Ft osszegben j6vafrtuk 4. es a 6. szamu 
szamlakban. Valamint tajekoztattuk, hogy az uzleti szolgaltatasokat az Uzleti ugyfelszolgalaton tudja 
lemondani. 

Sajnalatos m6don az uzleti szolgaltatasokkal kapcsolatos reklamaci6 2014. okt6ber 2-an nem kerult 
rogzftesre. 

Az Uzleti szolgaltatasokkal kapcsolatosan 2014. december 02-an kereste fel az Uzleti T elefonos 
ugyfelszolgalatunkat, az uzleti csomagok szamlazasa miatt. Munkatarsunk ekkor tajekoztatast adott az uzleti 
szoigEdtatasokkal kapcsolatosan, intezkedett az uzleti szolgaltatasok megszunteteteser61. 

2014. december 04-en kereste Ont az Uzleti ugyfelszolgaltunk munkatarsa az uzleti csomagok 
megszuntetese miatt. Megbeszeltek, hogy az uj szolgaltatasok letesfteskor uj eszkozoket vittek, a regi 
eszkozok leadasaval kapcsolatosan milyen teend6i vannak. Tovabba megbeszeltek, hogy az uzleti 
telefonvonal megszunesevel, a regi telefonszam megvaltozik, mivel uj otthoni szolgaltatasok rogzftese tbrtent. 

Munkatarsunk ellen6rizte a korabbi reklamaci6kat, a sajnos nem nezte meg a masik ugyfel azonosft6t, ezert 
tajekozatta Ont tevesen 2014. okt6ber 02-i telefonbeszelgetesr61, illetve a reklamaci6 rogzftesenek az 
id6pontjar61. 
lnformalta, hogy amennyiben megszunik az uzleti telefonvonal, akkor a regi telefonszam megvaltozik. 

Sajnalatos m6don az uj telefonszolgaltatassal kapcsolatos uj telefonszamr61 korabban tajekoztatas nem 
tortent. 
Az uzleti csomagok szamlazasa miatt reklamaci6t az 125964437 iktat6szamon rogzftettUk. A kivizsgalasr61, 
az uzleti szolgaltatasok megszunteteser61 2014. december 05-en kelt levelunkben tajekoztattuk, melyben 
tevesen szerepeltettUk a 2014. december 5-i datumot. 

A 728637901 ugyfel azonosft6n az uzleti internet, IPTV es telefonszolgaltatasokat 2014. december 1 0-en 

szuntettUk meg. 

A vizsgalat soran megallapftottuk, hogy a munkatarsunk 2014. augusztus 02-an m6dosftas helyett, uj 
szolgaltatasok megrendeleset indftotta, ezert a regi uzleti es az uj otthoni szolgaltatasok havi dfjat 2014. 
augusztus 07-t61 2014. december 09-ig terjed6 id6szakban parhuzamosan szamlaztuk. 
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A fentiek lapjan a regi uzleti csomagok havi dfjat 18 923 Ft-ot, 2014. augusztus 07 - 2014. december 09. 
kozotti id6szakra 77 523 Ft osszegben, tovabba a szamlazott felsz61ftasi dfjakat 1500 Ft osszegben j6vafrjuk. 
A levelunkkel egy id6ben intezkedunk a j6vafras ervenyesfteser61. 

Valamint regi  hfv6szamu telefonvonalat hasznalta, ezert a szamlakban beszedforgalmi dfjat 
jogosan szamlaztuk. 

A 2014.12.11-en kelt elektronikus leveleben 809344075 ugyfel azonosft6n lev6 az otthoni internet, IPTV es 
telefonszolgaltatas megszunteteset 2015. januar 01-i datummal kerte. A kabeltelefon szolgaltatast 
2014.12.29-en, a kabel internet es az IPTV szolgaltatast 2015. januar 05-en megszuntetesre kerult. 

Mindezek alapjan 2015. januar 01-t61 2015. januar 04-ig terjed6 id6szakra az internet havi dfjanak 528 Ft 
osszegu, es az IPTV szolgaltatast havi dfjanak 516Ft osszegu j6vafrasa irant intezkedunk. 

Tovabba a parhuzamos szamlazas miatt j6vafrjuk a 3. szamu szamlaban szerepl6 1500 Ft osszegu fizetesi 
felsz61ftas dfjat, a kesedelmi kamatot 50 Ft osszegen, valamint 6. szamu szamlaban szerepl6 750 Ft bsszegu 
fizetesi felsz61ftas dfjat valamint a kesedelmi kamatot 42 Ft osszegen 

Az ugy megnyugtat6 rendezese erdekeben az otthoni internet, IPTV es telefonszolgaltatas hatarozott id6 
lejara e16tti megszuntetes miatti szankci6s dfj szamlazasat61 eltekintllnk. 

6szinten sajnalom, hogy ha ugyenek rendezese soran tapasztalt ugyintezesunket, munkatarsainak altai adott 
tajekoztatast, intezkedest nem talalta megfelel6nek. Az okozott kellemetlenseg miatt ismetelten szfves 
elnezeset kerem. 

Beadvanyaban tajekoztatja Tarsasagunkat, hogy panaszaval a Nemzeti Fogyaszt6vedelmi Hat6saghoz 
fordult. 

lnformalom, hogy a Hat6ssagt61 az ugyevel kapcsola;os megkereses a mai napig nem erkezett. 

Bfzom benne, hogy tajekoztatasom megelegedesere szolgal. 

Budapest, 2015. januar 22. 

Tisztelettel 
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