A Lakossági ÁSZF 2017. január 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a
hatálybalépést 30 nappal megelőzően, számlavégi üzenetben értesítjük:

Érintett
szolgáltatás

Mobil hang

TV

TV

TV

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
dokumentumok,
fejezetek és pontok

Like S díjcsomag benne foglalt adatmennyisége 300 Mbról 2 GB-ra nő.

5/a havidíjas értékesíthető- melléklet
2.1.3. pontja.

Mind az IPTV, mind a műholdas televízió szolgáltatások
alapkínálati csomagjai közül lezárjuk az alap csomagok
értékesítését. Meglévő előfizetőink továbbra is igénybe
vehetik, új előfizetéshez nem igényelhető.

Az IPTV és a műholdas televízió vonatkozásában az
interaktív szolgáltatások közül megszüntetjük a videotéka
előfizetéses műsorkölcsönzés -2/3/5 film / naptári hó
szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. A meglévő
előfizetők részére azonban a továbbiakban is biztosítjuk a
szolgáltatás igénybevételének lehetőségét.

Megszüntetjük a Filmvilág, a Nagyvilág, a Fishing &
Hunting, a Unitel Classica Prémium kiegészítő csomagok
értékesítését. A meglévő előfizetők részére a
továbbiakban is biztosítjuk a csomagok igénybevételének
lehetőségét.

A fenti változásokról az előfizetőket a 2016.11.01. számlában értesítettük.

5/d TV- értékesíthető melléklet 2.1., 2.3., 4.1.,
4.3. pontjai.
5/d TV-lezárt- melléklet
1.9. és 3.9. pontjai.

5/d tv-értékesíthetőmelléklet 2.2., 2.3., 4.2.,
4.3. pontjai.
5/d tv- lezárt- melléklet
1.8.1., 3.8.1., 3.8.2.
pontjai.

2/d függelék 1.3., 2.2.,
4.2. pontjai.
5/d tv-értékesíthetőmelléklet 2.2., 2.3., 4.2.,
4.3. pontjai
5/d tv- lezárt- melléklet
1.8.1., 1.8.2.

A Lakossági ÁSZF 2017. január 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a
hatálybalépést 30 nappal megelőzően, sajtóközleményben értesítjük:

Érintett
szolgáltatás

Mobil hang

Módosítás lényegének rövid leírása

Szövegpontosítás: pontosításra kerül a mobil
díjszabásokban a tizedes számok kerekítése

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek
és pontok
5/a havidíjas - lezártmelléklet 1.1.3., 1.1.4. és
1.1.5. pontjai;
5/a havidíjas –
értékesíthető – melléklet
2.1.2., 2.1.4., 2.2.3. és 7.4.
pontjai;
5/a Domino – értékesíthető
- melléklet 2.2.4. pont

A Lakossági ÁSZF 2017. január 1-től hatályos azon változásai, melyekről előfizetőinket a
hatálybalépés előtt értesítettük:

Érintett
szolgáltatás

Valamennyi
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása
Jogszabályváltozással összefüggésben - 387/2016. (XII.
2.) Korm. rendelet - módosul a "Jogvita esetén eljáró
szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei" c.
melléklet.

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek
és pontok

1. sz. melléklet

Az ÁSZF előrefizetett díjú mobil rádiótelefon
szolgáltatásra (előfizető azonosítása, szerződés
megkötése, stb.) vonatkozó rendelkezései kiegészülnek,
illetve módosulnak az elektronikus hírközlésről szóló
Domino hang 2003. évi C. törvény valamint az elektronikus hírközlési
2/a melléklet
előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló
2/2015. (III.30). NMHH rendelet 2017. január 1-jétől
hatályos rendelkezéseinek való megfelelés érdekében.

Mobil, SMS

Bekerülnek a Díjszabásba az alábbi fogadott emelt díjas
SMS-hez tartozó hívószámok:
165165 (díja bruttó: 5080 Ft/nettó: 4000 Ft/db;
169169 (díja bruttó: 5080 Ft/nettó: 4000 Ft/db;
161155 (díja bruttó: 960 Ft/nettó: 755,9 Ft/db);
169955 (díja bruttó: 960 Ft/ nettó: 755,9 Ft/db).

5/a havidíjas –
értékesíthető- melléklet
4.4.7.2. pont,
5/a Domino –
értékesíthető- melléklet
4.4.7.2. pont

Bekerül a Díjszabásba az E.ON Hungária Zrt. 1448-as
Vezetékes és ügyfélszolgálati hívószáma, mely belföldről díjmentesen
mobil hang. hívható.

Bevezetésre kerül az új Alap csomag (IPTV és SAT TV).

TV

5/b vezetékes értékesíthető – melléklet
3.4.9. pontja;
5/a havidíjas –
értékesíthető - melléklet
5.3. pontja;
5/a Domino – értékesíthető
– melléklet 5. pontja.

5/d tv - értékesíthető melléklet 2.1, 2.3, 4.1, 4.3.
pontok

A Lakossági ÁSZF 2017. február 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a
hatálybalépést 30 nappal megelőzően, számlavégi üzenetben értesítjük:

Érintett
szolgáltatás

TV

TV

A módosítással érintett
Módosítás lényegének rövid leírása
dokumentumok, fejezetek
és pontok
2/D függelék 1.1. pontja.
2/D függelék 2. pontja.
2/D függelék 4.1. pontja.
5/D tv – értékesíthető A Családi+HD TV csomag értékesítése lezárásra melléklet 2.1. pontja.
kerül, a meglévő előfizetőink továbbra is igénybe 5/D tv – értékesíthető vehetik, új előfizetéshez nem igényelhető.
melléklet 2.3. pontja.
5/D tv –értékesíthető melléklet 4.1. pontja.
5/D tv - értékesíthetőmelléklet 4.3. pontja.
2/d függelék 1.3., 2.2. és
Az HBO Pak és Max Pak csomagok értékesítése
4.2. pontjai.
lezárásra kerülnek, a meglévő előfizetőink
5/d TV-értékesíthetőtovábbra is igénybe vehetik, új előfizetéshez
melléklet 2.2., 2.3., 4.2.,
nem igényelhető.
4.3.és 6.1. pontjai.

A fenti változásokról az előfizetőket a 2016.12.01. számlában értesítettük.

