A Magyar Telekom Nyrt. 2015. július 1-jei és augusztus 1-jei hatállyal módosítja az egyéni előfizetők részére nyújtott vezetékes
telefonszolgáltatás és internetszolgáltatás, továbbá az egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban ÁSZF) az alábbiak szerint:
Módosítások lényegének rövid leírása:

Pontos utalás az Általános
Szerződési Feltételek módosított
rendelkezéseire:
2015. július 1-jétől hatályos változás, amelyekről a Szolgáltató 2015. július 1-jén a Magyar Nemzetben és a Népszabadságban megjelenő sajtóközleményben
tájékoztatta előfizetőit:
A vezetékes telefonszolgáltatások igénybevételére vonatkozó ÁSZF változása:
1. 2015. július 1-től a Magyar Telekom hálózatából elérhető a KeviWLAN Informatikai Kft. 1202-es ügyfélszolgálati száma,
5/A Melléklet 3.4.9. pont
helyi díjazással. Az új ügyfélszolgálati szám kijelölése miatt az Baronetcomp Kft. 1202-es száma törlésre kerül.
2015. augusztus 1-jétől hatályos változások, amelyekről a Szolgáltató a június hónapban kiküldött számlalevélben tájékoztatta az előfizetőit:
A vezetékes telefonszolgáltatások igénybevételére vonatkozó ÁSZF változásai:
2. Megszüntetjük T-DSL Favorit Plusz Partner 4M/8M díjcsomag értékesítését.
A helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF változásai:
3. A 2015. augusztus 1-jétől érvényes csatornakiosztás szerinti csatornák, kínálatban történő szerepeltetésének vállalt
időpontját 2015. augusztus 31. napjában határozzuk meg.
4. Műszaki okok miatt 2015. október 31-én megszüntetjük egyes analóg díjcsomagjainkat, s ezzel a változással
összefüggésben új technológián biztosítjuk a továbbiakban a szolgáltatást az érintett előfizetők számára. A módosítás a
következő szolgáltatási területek és programcsomagok előfizetőit érinti: Központi fejállomásról ellátott területek (kivéve:
Csépa, Perkáta, Siófok, Szelevény, Tiszakürt ,Tiszasas, Tiszaug) - Családi csomag; Békéscsaba és környéke,
Hódmezővásárhely és környéke, Szeged és környéke - Alap csomag, Mindszent- Start csomag. A technológiaváltásra
2015. augusztus 1-jétől október 31-ig kerül sor, így az analóg kábeltelevízió szolgáltatásról ezen időtartam alatt
folyamatosan térünk át az új kódolatlan digitális kábeltelevízió szolgáltatásra.
A módosítás nem érinti a programcsomagok kínálatát és havi előfizetési díját. Az érintett előfizetőket közvetlenül értesítjük
a változásról.
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5. Megszüntetjük az analóg kábeltelevízió szolgáltatás értékesítését. A meglévő – a közlemény 2. pontjában nem érintett előfizetők részére a továbbiakban is biztosítjuk a szolgáltatás igénybevételét.
Valamennyi ÁSZF-re vonatkozó változás:
6. Pontosítjuk a vagyoni biztosíték meghatározását.
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Valamennyi ÁSZF Törzsrész
12.1.2.2. pont

