A Magyar Telekom Nyrt. 2015. szeptember 1-jei hatállyal módosítja Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban ÁSZF) az alábbiak szerint:
Módosítások lényegének rövid leírása:

Pontos utalás az Általános
Szerződési Feltételek módosított
rendelkezéseire:
2015. szeptember 1-jétől hatályos változások, amelyekről a Szolgáltató a július hónapban kiküldött számlalevélben tájékoztatta az előfizetőit:
Egyéni Telefon / Egyéni Internet / TV / Egyéni Mobil ÁSZF-ek változásai:
1.

A Magyar Telekom Nyrt. a saját márkanév alatt működő, egyéni előfizetőire vonatkozó korábbi négy önálló, elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) összevonja a következők
szerint – (1) a „Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó
Általános Szerződési Feltételei”; (2) a „Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott internet szolgáltatásra
vonatkozó Általános Szerződési Feltételei” (3) a „Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra
vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (4) a „Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil
szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei” helyébe a következő új ÁSZF lép:
„Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére
vonatkozóan Egyéni Előfizetők részére”. Az ÁSZF rövid neve: Lakossági ÁSZF.
A Lakossági ÁSZF Törzsrészből és a következő mellékletekből áll: 1 – Felügyeleti szervek, 2/A-D – Egyes szolgáltatások
tartalma, 2/D függelék – Csatornakiosztások, 3/A-D – Szolgáltatási területek, 4/A-D – Minőségi célértékek, 5/A-D – Díjak,
6 – Szolgáltatóváltás szabályai, 7 – Adatkezelési szabályzat.

Az ÁSZF-ek összevonása az egyes szolgáltatások igénybevételi feltételeire vonatkozóan az érintett feltételek lényeges
módosításával nem jár, a szabályozások egyszerűsítésével, egyértelművé tételével, pontosításával összefüggő
módosításokat, egységes szövegezést és formai változásokat tartalmaz.
Az új Lakossági ÁSZF hatálybalépésével egyidejű módosítások, amelyek átvezetése már a Lakossági ÁSZF rendelkezéseiben történik:
2.

Felmondás miatt a Lakossági ÁSZF-ből kivezetjük a megbízott kezelésében lévő nyilvános telefonokhoz kapcsolódóan Lakossági ÁSZF 5/B (Lezárt)
igénybe vehető ADSL szolgáltatás szabályozását, az érintett egyedi előfizetői szerződések közvetlen, 60 napos melléklet 1.14. pont
felmondása mellett.

3.
4.
5.

Az új Lakossági ÁSZF hatálybalépésével összefüggésben az üzleti előfizetőknek nyújtott helyhez kötött műsorterjesztési
szolgáltatáscsomagokra vonatkozó szabályok bekerülnek az Üzleti ÁSZF-be.
Kiegészítésre kerülnek azon feltételek, amelyek bekövetkezése esetén a szolgáltató jogosult az ÁSZF-et az egyedi előfizeti
szerződésre is kiterjedő hatállyal az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (2). bekezdés a) pontjára
tekintettel módosítani úgy, hogy a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását.
A 2015. szeptember 1-jétől érvényes csatornakiosztás szerinti csatornák, kínálatban történő szerepeltetésének vállalt
időpontját 2015. szeptember 30. napjában határozzuk meg.

Lakossági ÁSZF Törzsrész
9.2.2.1. pont
Lakossági ÁSZF 2/D függelék

