A Lakossági ÁSZF 2016. június 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről előfizetőinket a hatálybalépést 30 nappal
megelőzően értesítettük:
Előfizetői értesítés
Előfizetői értesítés(ek) szövege
formája

Érintett szolgáltatás A módosítással érintett dokumentumok, fejezetek és pontok

sajtóközlemény
(2016.04.11.)

2016. június 1-jétől módosulnak a UPC
következő emelt díjas számmezőibe
tartozó számok
hívásának díjai:
mobil hang
06 90 985 3xx Régi díj: 508Ft/perc Új díj:
bruttó 3500Ft/hívás
06 90 985 4xx Régi díj: 1000Ft/perc Új
díj: bruttó 3000Ft/hívás

Lakossági ÁSZF 5/a sz. Melléklet – mobil havidíjas értékesíthető
4.4.7.5.; - ; 5/a sz. Melléklet –
mobil Domino értékesíthető - 4.4.7.5.; 5/b sz. Melléklet –
értékesíthető – 3.4.2.;

számlavégi üzenet
(2016.04. hó)

A Travel & Surf roaming adat díjcsomag
mobil hang és
család lezárásra kerül, az a továbbiakban
internet (roaming)
nem rendelhető meg.

Lakossági ÁSZF 5a havidíjas (értékesíthető) 7.3. pont, 5a havidíjas
(lezárt) 1.2.3. pont, 5a Domino (értékesíthető) melléklet 7.3.
pont - 5a Domino (lezárt) 1.2. pont

számlavégi üzenet
(2016.04. hó)

Az EU 100 roaming opció kikerül a
Díjszabásból.

mobil hang és
internet (roaming)

Lakossági ÁSZF 5a (értékesíthető) melléklet 7.1.

számlavégi üzenet
(2016.04. hó)

Pontosításra, illetőleg kiegészítésre
kerülnek az
előfizető hálózatfejlesztéssel,
migrációval összefüggő együttműködési
kötelezettségét szabályozó
rendelkezések.

mobil hang és
internet, vezetékes
telefon és internet,
TV

Lakossági ÁSZF 13.5. pont

számlavégi üzenet
(2016.04. hó)

Az alábbi kedvezmények lezárásra
kerülnek: Családbarát kedvezmény
(mobil), Te+Én. A kedvezménybe a
továbbiakban nem vonhatóak be új
mobil hang
hívószámok, a már bevont hívószámok
vonatkozásában a kedvezmény továbbra
is érvényesül.

számlavégi üzenet
(2016.04. hó)

Kivezetésre kerül a Digitális
tartalomszolgáltatás.

Lakossági ÁSZF 2a. melléklet 3.1.2.12. pont és II. sz. függelék 7.
tartalomszolgáltatás pont, ÁSZF 5a havidíjas (értékesíthető) melléklet 4.4.2.pont, ÁSZF
5a domino (értékesíthető) melléklet 4.4.2. pont

számlavégi üzenet
(2016.04. hó)

Visszakerül a rendszeres karbantartás
időszaka a vezetékes internet
szolgáltatás szabályozásába.

vezetékes internet

Lakossági ÁSZF 5a havidíjas (értékesíthető) melléklet 3.3 pont, 5a
havidíjas (lezárt) melléklet 1.1.5.
8. számú melléklet 3.2 pont

2/c. melléklet 4. pont

A Lakossági ÁSZF 2016. június 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről előfizetőinket a hatálybalépés előtt
értesítettük:

Előfizetői értesítés(ek) szövege

Érintett szolgáltatás

A számhordozásra vonatkozó szövegrészben a 2/2015.
(III.30.) NMHH rendelet 29. § (2) bekezdése szerinti
szövegpontosítás történt.

Mobil hang és intenet, vezetékes
telefon és internet

A módosítással érintett dokumentumok,
fejezetek és pontok

6. sz. melléklet, 1.4 pont második bekezdés b.

Adminisztratív módosítás: a Mix termék esetén a
roaming szolgáltatás aktiválására vonatkozó leírás a
díjszabásból a szolgáltatás leírásába kerül át.

Mobil hang

5/A havidíjas - értékesíthető - melléklet 7.2.1.
pont
2/A melléklet 3.2.2. pont

Mobil hang és vezetékes telefon

5/A havidíjas - értékesíthető - melléklet
4.4.7.4.
5/A Domino - értékesíthető- melléklet
4.4.7.4.
5/B melléklet 3.4.2

Módosulnak (csökkennek) a UPC következő emelt díjas
számmezőibe tartozó számok hívásának díjai:
0690/985 (800-899), régi díj: 508 Ft/perc, új díj:381 Ft/
perc, 0690/985 (900-999), régi díj: 508 Ft/perc, új díj:
485 Ft/perc.

Szövegpontosítás történt a Like S díjcsomag leírásában. Mobil hang

5/A - havidíjas értékesíthető melléklet- 2.1.4.
pont Like S leírás, táblázat alatti második
bekezdés

Szövegpontosítás történt a BlackBerry Instant E-mail
Roaming használatra vonatkozó rendelkezéseknél.

Lakossági ÁSZF 5/A havidíjas - értékesíthető melléklet 7.2.1.2.
Üzleti ÁSZF 2. sz melléklet 12.7.3.3

Mobil internet (roaming)

Domino ügyfelek részére bevezetésre kerül az Expressz
Feltöltés szolgáltatás, a szolgáltatás leírása,
igénybevételi feltételei és díja bekerül az ÁSZF-be.
Mobil hang és internet (Domino)

5/A Domino - értékesíthető- melléklet, új 4.5.
pont
2/A melléklet, szolgáltatások táblázat, 2.
Kiegészítő szolgáltatások

Bevezetésre kerülnek az új, eseti díjas Travel & Surf EU
(S, M, L) roaming csomagok. A csomagok leírása, díjai
bekerülnek az ÁSZF-be. (Ezzel összefüggésben a
roamingra vonatkozó pont alpontjai átstrukturálásra és
átszámozásra kerülnek)
Mobil hang és internet (Roaming)

Bekerül a Díjszabásba az alábbi Fogadott emeltdíjas
SMS-hez tartozó hívószám: 16400. A fogadott SMS díja
1270 Ft/db.

Mobil hang

5/A havidíjas - értékesíthető - melléklet 7.
pont
5/A Domino - értékesíthető - melléklet 7.
pont

5/A Havidíjas - értékesíthető melléklet 4.4.7.2. pont
5/A Domino - értékesíthető melléklet 4.4.7.2. pont

Fenti változásokról előfizetőinket a 2016. május 31-én a Népszabadságban és a Magyar Nemzetben megjelenő sajtóközleményben
értesítjük.

A Lakossági ÁSZF 2016. június 1-jétől hatályos, akciókra vonatkozó változásai (mely esetben előfizetői értesítés a
2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 10. § (4) bekezdése értelmében nem szükséges):

Módosítás lényege

Érintett szolgáltatás

A módosítással érintett dokumentumok,
fejezetek és pontok

Új akció: Minden Next díjcsomagban megduplázzuk a
havidíjban benne foglalt adatmennyiséget.

mobil hang és internet

9. sz. melléklet

Akció lezárása: A Domino rendelkezésre állási idő
meghosszabítása akció visszavonásra kerül 2016.06.01.
napján.

mobil hang és internet

9. sz. melléklet

Akciós feltétel változása: A Telekom Wi-Fi FON szolgáltatás
igénybevőinek köre és az igénybevétel feltételei változnak
az új időszakos Travel & Surf World S csomag és az új
Travel & Surf EU díjcsomagok megjelenése miatt.
mobil hang és internet

9. sz. melléklet

Akció lezárása: A korábbi, már kivezetett Travel & Surf
díjcsomagokra vonatkozó akciók visszavonásra kerülnek
2016.06.01. napján.

mobil hang és internet

9.sz. melléklet

Új akció: Travel & Surf EU L csomagban az EU roaming
többletdíj elengedése

mobil hang (roaming)

9. sz. melléklet

Új akció: Nyári gondtalan mobilinternet ajánlat
bekerülése

mobil internet

9. sz. melléklet

Akciós időszak meghosszabbítása: A Mix terméket
használó és Domino díjcsomagokban extra
adatmennyiséget biztosító akció meghosszabbítása
2016.08.31-ig.

mobil internet

9. sz. melleklet

A Lakossági ÁSZF 2016. július 1-jétől hatályos változásai:
A módosítás lényege/az előfizetői értesítés(ek)
szövege
Érintett szolgáltatás

A módosítással érintett dokumentumok, fejezetek és
pontok

Minden Next díjcsomagban megduplázzuk a
havidíjban benne foglalt adatmennyiséget. A Next S,
Next S Aranytárskártya, Next M és Next M
Aranytárskártya díjcsomagjainkban a jelenlegi 500
MB helyett a továbbiakban 1 GB, a Next XL és Next
XL Aranytárskártya csomagban a jelenlegi 3 GB
helyett a továbbiakban 6 GB leforgalmazható
adatmennyiséget biztosítunk. Az ajánlat meglévő és
új ügyfeleinkre is érvényes.
Mobil internet

5/a havidíjas - értékesíthető - melléklet 2.1.1. pontja

2/a melléklet, 3.1.2.7., Szolgáltatások táblázat 3. pont
értéknövelt szolgáltatások: 3., 18., 19. pont

Szövegpontosítás: A korábban már kivezetett
szolgáltatások (Faxposta, Dallamcsengő, SMS Te+ Én)
és az azokra vonatkozó utalások az ÁSZF szövegében
törlésre kerülnek.
Mobil hang

5/a havidíjas - lezárt - melléklet, 1.4. pont

Jogszabályváltozás miatt (1/2016. (I.15) NMHH
rendelet) megszűnik a "belföldi kék szám hívása"
hívástípus,
illetve módosul a
"Közérdekű
szolgáltatások országos elérését lehetővé tevő rövid
számok hívása", valamint a "Különös díjazású
országos számok hívása" hívás típusok elnevezése és
szabályozása a
jogszabályban
szerepeltetett
kategóriáknak és szabályozásnak megfelelően.
Vezetékes telefon

2/b melléklet 2.9.10.;2.9.14.;2.9.17. pontok
5/b - értékesíthető- melléklet 2.1.1.6.;3.4.9.;3.3.2.pontok

A Music XS, S és M díjcsomagok és a Music opció
2016. június 30-án lezárásra kerülnek, meglévő
előfizetők továbbra is igénybe vehetik, de újként már
nem
igényelhetők.

5/a havidíjas - értékesíthető - melléklet 2.1.2. pont és 4.4.1.
pontok
5/a Domino - értékesíthető - melléklet 4.4.1. pont
5/a havidíjas - lezárt - melléklet új 1.1.5. és 1.1.6. pontok
5/a Domino - lezárt - melléklet 1.1.2. pont
Mobil hang

A Hello Holnap Hang&Adat díjcsomag, valamint a
Hello Holnap SMS&Adat díjcsomagok lezárásra
kerülnek, meglévő előfizetők igénybe vehetik, de Mobil
hang
újként már nem igényelhetők.
internet

és 5/a havidíjas – értékesíthető - melléklet 2.1.5. pont
5/a havidíjas – lezárt - melléklet új 1.1.7. pont

A privát kék szám, valamint az egyéni előfizetők
részére korábban értékesíthető belföldi kék /zöld
számok korábban történt kivezetése miatt egyes
szolgáltatások
és
díjcsomagok igénybevételi
feltételekből
is
töröljük
a kivezetett
szolgáltatásokra való utalást.
Vezetékes telefon

Jogszabályváltozás
(1/2016.
(I.15)
NMHH
rendelet) okán a kék szám szolgáltatás megszűnik,
továbbá ezzel összefüggésben megszűnik a kék szám
szerint díjazott hívások kategóriája a Díjszabásokban,
a korábban kék szám szerint díjazott hívások a
továbbiakban díjmentesek. Ennek okán a belföldi kék
szám szolgáltatáshoz és a kék szám szerinti
díjazáshoz
tartozó
szövegrészek
törlésre/módosításra kerülnek.

5/b vezetékes - lezárt- melléklet 1.1, 3.6.1.1, 3.6.2.1.1,
3.6.2.1.2

5/a havidíjas – értékesíthető - melléklet 1.18., 4.1.4., 5.3.,
7.3.2. pontok
5/a Domino – értékesíthető - melléklet 1.18., 4.1.2., 5.
pontok
5/b – értékesíthető - melléklet 1.1, 2.1.16., 3.1.2., 3.1.3.,
3.1.4., 3.4.1.2., 3.4.1.3., 3.4.5.2., 3.4.6., 3.4.7.,3.4.9., 3.6.1.1.,
3.6.2.1.1, 3.6.2.1.2. pontok
5/b értékesíthető – lezárt- melléklet 1.2.,1.3., 1.5., 1.6.,
Mobil
hang
és 1.11., 2.1., 3.6., 4.1. pontok
vezetékes telefon
2/b melléklet 2.9.10. pont

A Tesco MBL Zrt. megszűnésével összefüggésben a
Vodafone-Tesco
hívásirányra
vonatkozó
rendelkezések az ÁSZF-ből kikerülnek, ezek helyébe
a Vodafone irány lép. Vodafone irány előhívók a
továbbiakban a 06 70, és 06 31-es előhívószám is.
A 2016. július 1-tól érvényes csatornakiosztás
szerinti
csatornák,
kínálatban
történő
szerepeltetésének vállalt időpontját 2016. július 31.
napjában határozzuk meg.
TV

5/b vezetékes telefon - értékesíthető - melléklet
megrendelhető szolgáltatások

2/d melléklet, 2/D függelék

A változásokról az előfizetőket a 2016.05.01. számlában értesítettük, a Next díjcsomagra vonatkozó változás
kivételével, melyről a 2016. május 31-én a Népszabadságban és a Magyar Nemzetben megjelenő sajtóközlemény
tartalmazza az értesítést.

