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

Érintett szolgáltatás

Mobil hang és
internet (roaming)

Mobil hang

Mobil

Vezetékes internet

TV

Módosítás lényegének rövid leírása
Az EU Plusz opció megrendelhetőségét
2017. február 28-ig meghosszabbítjuk.
Szövegpontosítás: a díjszabás általános
rendelkezéseinél aktualizálásra kerül a
számlázási egység. Ezzel párhuzamosan az
egyes díjcsomagok leírásánál a mérési
egységekre vonatkozó információk törlésre
kerülnek.

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek
és pontok
5/a havidíjasértékesíthető- melléklet
7.4. pont

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

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.

2/a melléklet. 1.4 pont
5/a Domino értékesíthető- melléklet
5.pont
5/a havidíjas értékesíthető - melléklet
5.2. pont

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 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.

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

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

2/d függelék

vállalt időpontját. A vállalás időtartama ezt
követően minden naptári hónap végén
meghosszabbodik a 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.
A Lakossági ÁSZF 2016. november 1-től hatályos azon változásai, melyekről előfizetőinket a
hatálybalépés előtt értesítettük:

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek
és pontok

Érintett szolgáltatás

A módosítás lényege:

Mobil hang

Domino előfizetőink részére bevezetésre 5/a Domino- értékesíthetőkerülnek a Domino S és Domino M opciók. melléklet 2.1.3. pontja

Mobil hang

Domino előfizetőink részére bevezetésre
kerülnek a Maraton eseti adatopciók (100
MB, 500 MB és 1GB bennefoglalt
adatmennyiséggel).

Mobil hang és
vezetékes telefon

Bekerülnek a díjszabásba a Calgo Kft.
emeltdíjas hívószámtartományai.

5/a Domino -értékesíthetőmelléklet 2.2.4. pontja.

5/a Domino - értékesíthető melléklet 4.4.7.3. és 4.4.7.4.
pontok
5/b havidíjas –
értékesíthető - melléklet
4.4.7.3. és 4.4.7.4. pontok
5/b vezetékes –
értékesíthető - melléklet
3.4.2. pontja

Mobil hang

Bevezetésre kerül a családi mobil opció. Az
5/a Domino - értékesíthető opció havidíja 190 Ft/SIM kártya,
melléklet új 3.3. pont
Magenta1 előfizetők havidíjmentesen
5/a havidíjas - értékesíthető
vehetik igénybe.
- melléklet új 3.4. pont

5/a havidíjas - értékesíthető
- melléklet 5.3. pont
5/a Domino – értékesíthető
- melléklet 5. pont
5/a vezetékes –
értékesíthető - melléklet
3.4.9. pont

Mobil hang

A Broadband Media Kft. 1252- es
rövidszáma a továbbiakban díjmentesen
hívható.

Vezetékes telefon

Újként kerül a díjszabásba a Tarr Építő,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a 06-31-es
előhívószámhoz. A vezetékes hálózatból
indított hívás díja a Vodafone mobil
5/b vezetékes hívásirány díjazásával megegyezik. Mobil értékesíthető - melléklet 4.
hálózatból indított hívás esetén a hívás
fejezet
díjazása a belföldi más mobil hálózatba
irányuló hívás díja szerint történik.

A Lakossági ÁSZF akciókat tartalmazó 9. sz. mellékletének 2016. november 1-től hatályos
változásai:

Érintett szolgáltatás

A módosítás lényege:

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok

Mobil hang

Domino Most promóció.

9. sz. melléklet

Mobil hang

Számhordozási promóció.

9. sz. melléklet

Mobil hang és
internet

Like S promóció

9. sz. melléklet

Vezetékes telefon,
internet és TV

Karácsonyi havidíj promóció.

9. sz. melléklet

Vezetékes telefon,
internet és TV

Havidíj kedvezmény lezárása.

9. sz. melléklet

TV

Sat -15% kedvezmény lezárása

9. sz. melléklet

TV

MoziKlub akció visszavonása

9. sz. melléklet

A Lakossági ÁSZF 2016. november 2-től hatályos azon változásai, melyekről előfizetőinket a
hatálybalépés előtt értesítettük:

A módosítással
érintett
dokumentumok,
fejezetek és pontok

Érintett szolgáltatás

A módosítás lényege:

Mobil hang, vezetékes
telefon és internet, TV

A NetMánia 1000 és a Szuper Családi HD TV
díjcsomagok, valamint a Családi mobil opció
8. sz. melléklet 1.2. és
bevezetésére figyelemmel módosításra kerülnek a
1.3. pontok
Magenta 1 kedvezménycsomag igénybevételének
feltételei.

TV

2/d függelék- 1.1., 1.5.,
Új Szuper Családi HD csomag bevezetése lakossági 4.1., 4.4. pontjai.
előfizetők részére, IPTV és műholdas televízió
5/d tv- értékesíthetőszolgáltatáson.
melléklet 2.1., 2.3.,
2.5., 4.1., 4.3. pontjai.

4/c melléklet 2. pontja.
Bevezetésre került a Netmánia 1000 díjcsomag.
Vezetékes internet

5/c vezetékesértékesíthetőmelléklet 6. pontja.

A Lakossági ÁSZF akciókat tartalmazó 9. sz. mellékletének 2016. november 2-től hatályos
változásai:

Érintett szolgáltatás

A módosítás lényege:

A módosítással érintett
dokumentumok,

fejezetek és pontok
Családi+HD+MoziKlub csomag ajánlatok
TV

9. sz. melléklet
visszavonása.

TV

A Filmvilág és a Nagyvilág minicsomagok akció
visszavonása.

9. sz. melléklet

TV

Szuper Családi HD + MoziKlub csomag ajánlat

9. sz. melléklet

A Lakossági ÁSZF 2016. november 8-tól hatályos azon változásai, melyekről előfizetőinket a
hatálybalépés előtt értesítettük:

Érintett
szolgáltatás

A módosítás lényege:

A módosítással érintett dokumentumok,
fejezetek és pontok

TV

Új Szuper HBO Pak és Szuper HBO
Max Pak mini csomagok kerülnek
bevezetése lakossági előfizetők
részére IPTV és műholdas televízió
szolgáltatáson.

2/D függelék 1.3-as, 2.2-es, 4.2. pontján.
5/D melléklet 2.2, 2.3., 4.2., 4.3., 6.1.
pontján.

A Lakossági ÁSZF akciókat tartalmazó 9. sz. mellékletének 2016. november 8-tól hatályos
változásai:

Érintett
szolgáltatás

A módosítás lényege:

A módosítással érintett dokumentumok,
fejezetek és pontok

TV

Lezárása kerülnek az HBO MaxPak és
HBO Pak promóciók meglévő és új
HBO előfizetőknek elérhető ajánlata.

9. sz. melléklet

TV

Szuper HBO Pak és Szuper HBO
9. sz. melléklet
MaxPak akciók kerülnek bevezetésre.

A Lakossági ÁSZF 2016. november 29-től hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a
hatálybalépést 30 nappal megelőzően, számlavégi üzenetben értesítjük:

Érintett szolgáltatás

A VH1 csatorna elosztása megszűnik az IPTV,
analóg és digitális kábeltelevízió és műholdas
televízió szolgáltatások alapkínálati
csomagjaiban, míg ugyanezen naptól az RTLSpike csatorna kerül elosztásra az IPTV, analóg
és digitális kábeltelevízió és műholdas televízió
szolgáltatások alapkínálati csomagjaiban. A
változással érintett alapkínálati csomagok
előfizetői részére az RTL-Spike csatorna TVGO
szolgáltatással is elérhetővé válik.

TV

A

Módosítás lényegének rövid leírása

fenti

változásokról

az

előfizetőket

a

2016.10.01.

A módosítással
érintett
dokumentumok,
fejezetek és pontok

2/d melléklet 4. pont és
2/d függelék

számlában

értesítettük.

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

Érintett szolgáltatás

TV

Vezetékes hang

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással
érintett
dokumentumok,
fejezetek és pontok

Lezárásra kerül a kiegészítő interaktív
szolgáltatás nyújtása a műholdas
műsorterjesztési szolgáltatás (SAT TV)
vonatkozásában, azt új előfizetők a
továbbiakban már nem vehetik igénybe.

2/d melléklet 3.3.2. és
3.3.3.2. pontok

A Vonalcsoport szolgáltatás egyéni ügyfelek
számára történő igénybevételi lehetőségét
megszüntetjük, a Lakossági ÁSZF-ből az erre
vonatkozó rendelkezések kikerülnek.

A fenti változásokról az előfizetőket a 2016.10.01. számlában értesítettük.

5/b vezetékes telefon értékesíthető melléklet 3.4.1.12,
3.4.1.13, 3.4.1.14,
3.4.1.26 pontok

