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

Érintett szolgáltatás

TV

Módosítás lényegének rövid leírása
Megszüntetésre kerül a kiegészítő interaktív
szolgáltatás nyújtása a műholdas műsorterjesztési
szolgáltatás (SAT TV) vonatkozásában.

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek
és pontok
5/d tv - értékesíthetőmelléklet 4.2,4.3, 4.4. pontok

A Hangos számla szolgáltatás igénybevételi
lehetőségét megszüntetjük, a vonatkozó
rendelkezések az ÁSZF-ből törlésre kerülnek.
Hívásforgalmi tájékoztató elérhető az online
ügyfélszolgálaton, valamint az egyéni előfizetők
esetében az 1412 és 1414 hívószámon.

5/b vezetékes telefon –
értékesíthető - melléklet
3.4.1.13. pont

TV

Megszüntetjük a SAT TV 2. és 3. merevlemezes set
top box bérbevételének lehetőségét új megrendelés
esetén.

5/d tv - értékesíthetőmelléklet 4.4. pont

TV

Megszüntetjük a TV GO Alap és Családi csomagok
értékesítését

2/d tv melléklet 4.12. pont

Vezetékes hang

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

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

Érintett szolgáltatás

mobil és vezetékes
hang

Módosítás lényegének rövid leírása

Kikerül a Díjszabásból az Emeltdíjas SMS- és
eseménydíjas hangszolgáltatások közül a 16016-os
hívószám.

Mobil, SMS

Kikerülnek a Díjszabásból a tartalom SMS
szolgáltatáshoz tartozó következő hívószámok:
36308000800; 36308000801; 800; 801

TV

A Class FM frekvencia engedélye megszűnésére
tekintettel a csatorna kikerül a rádiócsatornák
felsorolásából

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek
és pontok
5/a Domino - értékesíthető melléklet 4.4.7.3. pont.
5/a Havidíjas – értékesíthető
- melléklet 4.4.7.3. pont.
5/b vezetékes - értékesíthető
- melléklet 3.4.3. pont.
5/a havidíjas - értékesíthetőmelléklet 4.4.7.1.
5/a Domino - értékesíthetőmelléklet 4.4.7.1.
2/d függelék 3.1. és 3.2.
pontok

A fenti változásokról az előfizetőket a 2017. február 28-án megjelent Sajtóközleményben értesítettük.

A Lakossági ÁSZF 2017. április 1-től hatályos új változásai:

Érintett
szolgáltatás

mobil, SMS

mobil és
vezetékes hang

Valamennyi
szolgáltatás
(Magenta)

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok
5/a Domino- értékesíthetőBekerül a Díjszabásba az alábbi fogadott emelt díjas SMSmelléklet 4.4.7.2. pontja.
hez tartozó hívószám:16065 (díja bruttó: 508 Ft/nettó:
5/a havidíjas- értékesíthető400 Ft/db).
melléklet 4.4.7.2. pontja.
5/a havidíjas - értékesíthetőmelléklet 5.3. pontja.
5/a Domino - értékesíthetőBekerül a Díjszabásba az új 1446-os rövid hívószám.
melléklet 5. pontja.
5/b vezetékes- értékesíthetőmelléklet 3.4.9. pontja.
Módosítás lényegének rövid leírása

A Magenta1 kedvezmény mértékére vonatkozó
adminisztratív módosítás.

8. sz. melléklet

Fenti változásokról előfizetőinket a 2017. március 31-én megjelenő sajtóközleményben értesítjük.

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

Érintett szolgáltatás

TV

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok

Jogszabályváltozás miatt a SAT Szociális díjcsomag
jelenlegi bruttó 770 Ft-os havidíja bruttó 290 Ft egyedi díjjal
5/D TV - lezárt - 3.3 pont.
növekszik. A változást követően a díjcsomag havidíja 1060
Ft lesz.
Az alábbi havidíjas mobil díjcsomagok, mobilinternet
csomagok, valamint forgalombővítő opciók lezárásra
kerülnek, a csomagokra új szerződés kötése vagy ezen
csomagokba történő váltás a továbbiakban nem
lehetséges, azonban az ezen csomagokban lévő előfizetők
a csomagokat változatlan feltételek mellett vehetik igénybe.
Next S/M/ XL; Next S/M/XL Aranytárskártya; Move S/M;
Move M Aranytárskártya; Like S; Eco XS; Eco Surf; Fun S
Aranytárskártya;

Mobil hang és internet Net&Roll XS/S/M/L; Társkártya Mobilinternet csomag
Net&Roll XS/S/M/L; NetPlusz S/M/L/XL/XXL;
Továbbá lezárásra kerülnek a korlátlan tematikus opciók
közül a következők:
Korlátlan böngészés és e-mail opció, Korlátlan közösségi
oldalak opció, Korlátlan navigáció opció.
Azon előfizetőket, akik a lezárásig megrendelték fenti
opciókat vagy azok valamelyikét, a változás nem érinti, a
lezárást követően azonban már nem igényelhetőek az
opciók.
A fenti változásokról az előfizetőket a 2017. márciusi számlában értesítettük.

5/a havidíjas – értékesíthető –
melléklet: 1.13., 1.17., 2.1.,
2.2., 2.3.1.1., 2.3.1.2., 2.3.2.1.,
2.3.4.2., 8. pontjai.
5/a havidíjas – lezárt melléklet 1.1. és 1.2. pontjai.

A Lakossági ÁSZF 2017. április 1-től hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a hatálybalépést
előtt értesítettük:

Érintett
szolgáltatás

mobil, SMS

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok

Bekerül a Díjszabásba az alábbi fogadott emelt díjas SMS-hez
tartozó hívószám:16065 (díja bruttó: 508 Ft/nettó: 400 Ft/db).

5/a Domino- értékesíthetőmelléklet 4.4.7.2. pontja.
5/a havidíjas- értékesíthetőmelléklet 4.4.7.2. pontja.

mobil és
vezetékes hang Bekerül a Díjszabásba az új 1446-os rövid hívószám.

Valamennyi
szolgáltatás
(Magenta)

A Magenta1 kedvezmény mértékére vonatkozó adminisztratív
módosítás.

5/a havidíjas - értékesíthetőmelléklet 5.3. pontja.
5/a Domino - értékesíthetőmelléklet 5. pontja.
5/b vezetékes- értékesíthetőmelléklet 3.4.9. pontja.

8. sz. melléklet

