A Lakossági ÁSZF 2016. október 1-től hatályos változásai:

Érintett szolgáltatás

TV

Vezetékes telefon

A módosítással érintett
dokumentumok,
fejezetek és pontok

Módosítás lényegének rövid leírása
A 2016. október 1-jétől érvényes csatornakiosztás
szerinti csatornák, kínálatban történő
szerepeltetésének vállalt időpontját 2016. október
31. napjában határozzuk meg.
A Belföldi zöld szám és Belföldi kék szám egyéni
előfizetők által történő igénybevételi
lehetőségét 2015. július 1-jével megszüntettük.
Ezzel összefüggésben a Nevezetes számok
szabályozásából a Nevezetes zöld szám törlésre
került. Nevezetes szám új számmező
megnyitásával történő biztosításának kiegészítő
díja, és a Nevezetes zöld szám biztosítása új
számmező megnyitásával történő biztosításának
kiegészítő díja
törlésre kerül. A módosítás megkötött előfizetői
szerződéseket nem érint.

2/d függelék

5/b vezetékes
telefonszolgáltatás
értékesíthető melléklet
3.4.7. pont

A Lakossági ÁSZF 2016. október 1-től hatályos új változásai:

Módosítások lényegének rövid leírása

Bevezetésre kerülnek a Domino előfizetők részére a Domino
Net&Roll Plus és Domino Net&Roll Plus Quick díjcsomagok .

A mobilinternet díjcsomagoknál a letöltési sebességet 150 Mbit/secról 300 Mbit/sec-ra növeljük a feltöltési sebesség változatlanul
hagyása mellett. A kínált sebesség eléréséhez az ÁSZF-ben
meghatározott feltételek szükségesek.

A módosítással érintett dokumentumok,
fejezetek és pontok
Lakossági ÁSZF 5/a Domino - értékesíthető
- melléklet 1.9.; 1.14.; 1.18.; 2.; 2.2.1.2.; új
2.2.1.3. pontok

Lakossági ÁSZF 4/a melléklet, 2. sz.
táblázat

Fenti változásokról előfizetőinket a 2016. szeptember 30-án a Népszabadságban és a Magyar Nemzetben megjelenő
sajtóközleményben értesítjük.

A Lakossági ÁSZF 2016. október 1-től hatályos, akciókra vonatkozó változásai:
Érintett szolgáltatás

A
módosítással
érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok

Mobil internet (roaming)

Lakossági ÁSZF. 9. sz. melléklet

Travel & Surf EU L heti díj kedvezmény visszavonásig
Mobil internet (roaming)
meghosszabbításra kerül.

Lakossági ÁSZF. 9. sz. melléklet

A mobilinternet díjcsomagoknál a letöltési sebességet 150
Mbit/sec-ról 300 Mbit/sec-ra növeljük a feltöltési sebesség
változatlanul hagyása mellett. Magenta 1 ügyfeleknek Mobil internet
kívánt sebesség növelő akciónál is növelésre kerül a
sebesség.

Lakossági ÁSZF. 9. sz. melléklet

A módosítás lényege:
Travel & Surf World S
meghosszabbítása 2016.12.31-ig.

igénybevehetőség

A Lakossági ÁSZF 2016. november 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az
előfizetőinket a hatálybalépést 30 nappal megelőzően, számlavégi üzenetben értesítjük:

Érintett
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással
érintett
dokumentumok,
fejezetek és pontok

Mobil hang és
internet (roaming)

Az EU Plusz opció megrendelhetőségét
2017. február 28-ig meghosszabbítjuk.

5/a havidíjasértékesíthetőmelléklet 7.4. pont

Mobil hang

Szövegpontosítás: a díjszabás általános
rendelkezéseinél aktualizálásra kerül a
számlázási egység. Ezzel párhuzamosan az
egyes díjcsomagok leírásánál a mérési
egységekre vonatkozó információk törlésre
kerülnek.

5/a havidíjas értékesíthető melléklet 2.10.,
2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3.;
2.1.4; pont

Mobil

Az adatmásolás, mint nem a hírközlési
szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatás
kivezetésre kerül, így a továbbiakban nincs
lehetőség a Telekom üzletekben a
mobiltelefon készülékek közötti
névjegyzékek ügyfél kérésére történő
átmásolására.

Vezetékes internet

Gyorsító opció kínált letöltési sebessége 20
Mbit/sec helyett 50 Mbit/sec, ugyanakkor az
opció kínált feltöltési sebessége 1 Mbit/sec
helyett 10 Mbit/sec. A gyorsító opció 20
Mbit/sec. helyett 50 Mbit/sec kínált LTE
mobil letöltési sebességet biztosít a
vezetékes hálózaton elérhető sebesség mellé,
amennyiben az adatforgalmazás
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2/a melléklet. 1.4
pont
5/a Domino értékesíthetőmelléklet 5.pont
5/a havidíjas értékesíthető melléklet 5.2. pont

5/c vezetékes internet értékesíthető- melléklet
9. fejezet 4.1. pont

TV

sávszélesség igénye azt megkívánja. Az
opció szerződéses feltételei ezen túlmenően
a közérthetőség érdekében pontosításra
kerülnek a vállalható határozott tartamra
vonatkozóan és a garantált le- és feltöltési
sebességekre történő utalással.
A Szolgáltató az Eht. 132. § (2a) bekezdés a)
pontja alapján 2016. november 30. napjában
határozza meg a jelen pontban leírt
csatornakiosztásban szereplő valamennyi
csatorna szerepeltetésének vállalt időpontját.
A vállalás időtartama ezt követően minden
naptári hónap végén meghosszabbodik a
2/d függelék
következő hónap utolsó napjáig, kivéve, ha a
Szolgáltató bármely, a kínálatban szereplő
csatorna szerepeltetésére ettől eltérő
időpontot vállal, és amelyről az Előfizetőket
az ÁSZF módosításáról szóló értesítésben
előzetesen tájékoztatja.

A fenti változásokról az előfizetőket a 2016.09.01. számlában értesítettük.
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