kÖzlemÉny

a magyar telekom nyrt. ÁltalÁnos
szerződÉsi feltÉteleinek mÓdosulÁsÁrÓl
A Magyar Telekom Nyrt. 2015. szeptember 1-jétől módosítja az egyéni előfizetők részére nyújtott elektronikus
hírközlési szolgáltatások (továbbiakban Lakossági ÁSZF), az üzleti előfizetőknek nyújtott elektronikus hírközlési
szolgáltatások (továbbiakban Üzleti ÁSZF), valamint a távirat szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződési feltételeit (továbbiakban Távirat ÁSZF), az egyedi előfizetői szerződésekre is kiterjedő hatállyal a következők szerint:
A Lakossági ÁSZF és az Üzleti ÁSZF változásai:
1.
Új szolgáltatókkal egészül ki az Egyéb Szolgáltató 2. kategória: 42NETMedia Kft., Banktel Kommunikációs Zrt.,
GS-Net Kft. (Lakossági ÁSZF 5/B Melléklet (értékesíthető) 4. pont, Üzleti ÁSZF 1. Melléklet 13. pont).
2.
A Magyar Telekom hálózatából elérhető a UPC DTH S.á.r.l. 1214-es ügyfélszolgálati száma, helyi (belföldi
kék szám szerinti) díjazással. Az új ügyfélszolgálati szám kijelölése miatt a ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. 1214-es száma törlésre kerül (Lakossági ÁSZF: 5/A Melléklet: Havidíjas (értékesíthető) 5. pont,
Domino (értékesíthető) 5.3. pont; 5/B Melléklet (értékesíthető) 3.4.9. pont; Üzleti ÁSZF 1. Melléklet 12.12
pont, 2. Melléklet 12.5.4. pont).
A Lakossági ÁSZF változásai:
1.
A Domino SMS M csomag díjszabás szerinti havi díja 1990 forintról 990 forintra, azaz a korábbi kedvezményes
díjra változik (a csökkenés mértéke 1000 Ft). (Lakossági ÁSZF 5/A Melléklet Domino (értékesíthető) 3.6. pont).
2.
A Magenta1 kedvezménycsomag feltételei bevezetésre kerülnek az Általános szerződési feltételek közé (Új 8.
Melléklet – közös kedvezmények, integrált ajánlatok).
Az Üzleti ÁSZF változásai:
1.
Új kedvezmény kerül bevezetésre Ország Kedvezmény néven (Üzleti ÁSZF 2. Melléklet 12.4.1.10. pont).
A fenti módosításokat új szolgáltatások és hívószámok bevezetése, valamint az előfizetők számára előnyös változások
indokolják.
A Távirat ÁSZF változásai:
1.
A Távirat szolgáltatás igénybevételi feltételei módosulnak, amely szerint a távirat szolgáltatás távbeszélőn
történő igénybevételére csak érvényes helyhez kötött telefon előfizetéssel rendelkező előfizetői állomásról van
lehetőség (ÁSZF Törzsrész 6. és 15. c és d. pont, új 1. sz. függelék).
A fentiek szerint módosított Általános szerződési feltételek szövege 2015. augusztus 31-étől megtalálható a Telekom
weboldalán és valamennyi ügyfélszolgálatán.
Ügyfeleink a változásokról a Telekom hálózatából díjmentesen hívható
ügyfélszolgálat számain is tájékozódhatnak (1412 otthoni, 1430 mobil,
1435 üzleti szolgáltatások).

