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 növekszik. 5/D TV - lezárt - 3.3 pont.
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;

Mobil hang és internet

Move M Aranytárskártya; Like S; Eco XS; Eco Surf; Fun S

5/a havidíjas – értékesíthető –

Aranytárskártya;

melléklet: 1.13., 1.17., 2.1., 2.2.,

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

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.

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.

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

Érintett szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok

5/a havidíjas – értékesíthető Újként kerül a Díjszabásokba a Travel & Surf World eseti díjas melléklet 7.2.3. pont.
Mobil internet (roaming)
roaming adatdíjcsomag.
5/a Domino – értékesíthető melléklet 7.3.3. pont.
Mobil hang és internet

Szövegpontosítás: A havidíjas mobil díjszabásba visszakerül:
A díjcsomag módosítás időbeli korlátja, hogy arra egy
számlázási időszakon belül egyszer van lehetőség.

5/a havidíjas - értékesíthető melléklet 1.22. pont.

TV

Mobil hang

Minden szolgáltatás

Csatorna elnevezés változás: a LifeNetwork LifeTV

2/d függelék 1.1., 1.2., 1.5., 2.1.,

elnevezésre, az OzoneNetwork OzoneTV elnevezésre

2.4., 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 4.1.

módosul.

pontok.

Az Aranytárskártya díjcsomaggal rendelkező előfizetők

5/a havidíjas – értékesíthető -

társkártya díjcsomagra való jogosultságának elvesztésére

melléklet 8. pont.

szóló, díjcsomagváltási szabályok aktualizálásra kerülnek az

5/a havidíjas- lezárt - melléklet-

új mobil portfólió bevezetése miatt.

1.1.7., 1.1.8., 1.2.7. pontok.

A lakossági előfizetők fizetési késedelme esetére
meghatározott késedelmi kamat mértéke csökken.

Törzsrész 7.1.5.1.

A fenti változásokról az előfizetőket a 2017. április 28-án megjelenő sajtóközleményben értesítettük.

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

Érintett szolgáltatás

Mobil internet (roaming)

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és pontok

Újként kerül a Díjszabásokba a Travel & Surf World eseti díjas
roaming adatdíjcsomag.

5/a havidíjas – értékesíthető melléklet 7.2.3. pont.
5/a Domino – értékesíthető melléklet 7.3.3. pont.

Szövegpontosítás: A havidíjas mobil díjszabásba visszakerül: A
Mobil hang és internet

díjcsomag módosítás időbeli korlátja, hogy arra egy számlázási
időszakon belül egyszer van lehetőség.

TV

Mobil hang

5/a havidíjas - értékesíthető melléklet 1.22. pont.

Csatorna elnevezés változás: a LifeNetwork LifeTV elnevezésre, az

2/d függelék 1.1., 1.2., 1.5., 2.1., 2.4.,

OzoneNetwork OzoneTV elnevezésre módosul.

3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 4.1. pontok.

Az Aranytárskártya díjcsomaggal rendelkező előfizetők társkártya

5/a havidíjas – értékesíthető -

díjcsomagra való jogosultságának elvesztésére szóló,

melléklet 8. pont.

díjcsomagváltási szabályok aktualizálásra kerülnek az új mobil

5/a havidíjas- lezárt - melléklet-

portfólió bevezetése miatt.

1.1.7., 1.1.8., 1.2.7. pontok.

A fenti változásokról az előfizetőket a 2017. április 28-án megjelenő sajtóközleményben értesítettük.

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

Érintett
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és pontok

Kiegészítésre kerülnek a vagyoni biztosíték
kezelésének szabályai.

Törzsrész 2.1.3.1. pontja.

Azon előfizetőink, akik a Digitális alapkínálati
csomagok valamelyikét határozott időtartamú
szerződéssel veszik igénybe, újabb határozott
időtartamú szerződést ilyen csomagra nem köthetnek.

5/d tv - lezárt- melléklet 2.3. pontja.

Minden
szolgáltatás

Szövegpontosítások

2/a melléklet 3.1.2.14.2. pontja.
Törzsrész 5.2.1 pontja.

Vezetékes
internet

A gyorsító opció belépési díja, és a készülékbérleti díj
egyaránt 0,- Ft. Az opcióra hűségidő vállalása nem
szükséges, azonban 2 éves határozott időtartamú
internet szerződés megléte feltétel. A nem
rendeltetésszerű használat feltételei pontosításra
kerülnek.

5/c melléklet 9. pont

Az EU Roaming szabályozással (hatályos 531/2012. EU
rendelet,2016/2286. EU rendelet) összefüggő
változások: EU roaming többletdíjak eltörlése, EU
roaming helyzetben történő hívásfogadás díjmentes, az
ÁSZF-ben meghatározásra kerülnek a rendeltetésszerű
és a méltányos használatra vonatkozó feltételek.

2/a melléklet 3.2.2., 13.2. pontok.
5/a havidíjas - értékesíthető –
melléklet 7. pont.
5/a Domino - értékesíthetőmelléklet 7. pont.

Minden
szolgáltatás

TV

Mobil
szolgáltatások
(roaming)

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

