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

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok

Az HBO Pak és Max Pak csomagok értékesítése
lezárásra kerülnek, a meglévő előfizetőink
2/d függelék 1.3., 2.2., 4.2. pontjai;
5/d TV-értékesíthető- melléklet 2.2.,
továbbra is igénybe vehetik, új előfizetéshez
2.3., 4.2., 4.3., 6.1. pontjai
nem igényelhető.
A Családi+HD TV csomag értékesítése lezárásra
kerül, a meglévő előfizetőink továbbra is
2/d függelék 1.1., 2., 4.1. pontjai;
5/d TV-értékesíthető- melléklet 2.1.,
igénybe vehetik, új előfizetéshez nem
2.3., 4.1., 4.3. pontjai
igényelhető.

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

Módosítások lényegének rövid leírása
Helyesbítés: A 2017. január hónapban kiállításra került
számlák mellett megküldött értesítésben foglaltaktól
eltérően Siófokon az analóg kábel tv szolgáltatás nem kerül
megszüntetésre, tekintettel arra, hogy Siófokon nem
történik technológiaváltás.
Érintett szolgáltatás: TV.
Kikerülnek a Díjszabásból az alábbi rövidszámok:
1210 (Timenet Kft.)
1429 (UPC Magyarország Kft.)
1440 (Telenor Magyarország Zrt.)
Érintett szolgáltatás: vezetékes és mobil hang.

Bekerülnek a Díjszabásba az alábbi rövidszámok:
A belföldről díjmentesen hívható: 1233 (3C Távközlési Kft.)
1433 (NN Biztosító Zrt.) 14500 (Telenor Magyarország Zrt.)
14505 (Ace Telekom Kft.),
továbbá a vezetékes hálózatba irányuló hívás szerint
díjazott:
1260 (Gergi Háló Kft.) és 1271 (Fonio -Voip Kft.)
Érintett szolgáltatás: mobil és vezetékes hang
Új megrendelés esetén az első merevlemezes set top box
bérleti díja 1.100 Ft/hó (korábbi díj 1.550,- Ft/hó).
Érintett szolgáltatás: TV.

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és pontok
5/d tv – lezárt - melléket 2.1.2. pont

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

5/d tv - értékesíthető - melléklet 4.4.
pont.

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

Érintett
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással
érintett
dokumentumok,
fejezetek és pontok

Mobil hang és
internet,
Kiegészítésre kerülnek a számlázásra vonatkozó rendelkezések a hibás Törzsrész 7.1.3.1.
Vezetékes
számlák korrekciójára vonatkozó szabályozással
pont
telefon- , internet
és TV

TV

TV

A költségek változása alapján módosításra kerül a Közszolgálati
csomag havi hozzáférés biztosítási díja, valamint az egyszeri
hozzáférési díja. Az egyszeri hozzáférési díj emelkedése a Közszolgálati
csomag meglévő előfizetőjét nem érinti, a havi hozzáférési biztosítási díj
csökkenése a csomag meglévő előfizetőjét is érinti.
Műszaki okok (technológiaváltás) miatt megszüntetjük egyes
szolgáltatási területeken az analóg műsorterjesztési szolgáltatásokat, és
ezzel a változással összefüggésben új technológián biztosítjuk a
továbbiakban a szolgáltatást az érintett előfizetők számára. A
módosítás a következő szolgáltatási területek és programcsomagok
előfizetőit érinti: Marcali és környéke, Abasár és környéke Start és Alap
csomag, illetve Csépa, Perkáta, Siófok, Szelevény, Tiszakürt, Tiszasas,
Tiszaug települések Családi és Alap csomag. A technológiaváltásra
2017. március 1-jétől március 31-ig kerül sor, így az analóg
kábeltelevízió szolgáltatásról ezen időtartam alatt folyamatosan térünk
át az új kódolatlan digitális kábeltelevízió szolgáltatásra.
A módosítás nem érinti a programcsomagok kínálatát és havi előfizetési
díját. Az érintett előfizetőket közvetlenül értesítjük a változásról.

Az Invitel Távközlési Zrt. és a UPC Magyarország Telekommunikációs

Vezetékes
internet

Kft. szolgáltatási területén a Magyar Telekom által nyújtott ADSL
szolgáltatások 2017. március 1-jei hatállyal kivezetésre, a
szolgáltatásokra vonatkozó feltételek az Általános Szerződési
Feltételekből törlésre kerülnek, a kivezetetésben érintett előfizetők
közvetlen értesítése mellett.

A fenti változásokról az előfizetőket a 2017. januári számlában értesítettük.

5/d – értékesíthető melléklet 2.3, 2.6,
4.3, 4.5. pontok
5/d – lezárt –
melléklet 1.3, 2.4,
2.5.3, 3.3 pontok

3/d melléklet 2.2
pont
5/d – lezárt- melléket
2.1.2. pont

5/c vezetékes
internet –lezárt melléklet 2.3 és 2.4
pontok

