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

Módosítások lényegének rövid leírása
Érintett szolgáltatás: mobil internet
Bevezetésre kerül a HOME 50 GB otthoni használatra szánt mobilinternet
szolgáltatás.

A módosítással érintett dokumentumok,
fejezetek és pontok
5/a havidíjas – értékesíthető - melléklet
új 2.3.1.4. pont és 2.5. pont

Érintett szolgáltatás: vezetékes internet
Módosításra kerülnek a Gyorsító opció igénybevételi és használattal kapcsolatos
feltételei.

5/c vezetékes internet - értékesíthető melléklet 9. pont

Érintett szolgáltatás: mobil hang
Módosításra kerülnek a lezárt Like S díjcsomagról új értékesíthető díjc somagra
történő átváltás feltételei, az előfizető a legalacsonyabb havidíjú, számára elérhető,
mindenkor hatályos díjszabásban szereplő díjcsomagba kerül átváltásra.

5/a havidíjas - lezárt - melléklet 1.1.3.
pont

Érintett szolgáltatás: TV

5/d TV - értékesíthető - melléklet 2.3.
pont

Az Archív TV előfizetéses műsorkölcsönzés interaktív szolgáltatás díjmentessé válik
(korábbi díja: 490 Ft/hó).

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

Érintett
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

A lakossági vezetékes díjcsomagok megrendelési
Vezetékes hang feltételei közül törlésre kerül a digitális telefonra
vonatkozó korlátozás.

Vezetékes hang

A Minimál díjcsomag percdíja-(Belföldi III./Egyéb
szolgáltató 1. hívásirány) csúcsidőben bruttó 95,95 Ftról 94,93 Ft-ra csökken.

Az ISDN szolgáltatás elnevezése Voice Classic-ra, az
Vezetékes hang ISDN2 szolgáltatás elnevezése Voice Classic 2-re
módosul.

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és pontok
5/b vezetékes telefonértékesíthető- melléklet 1.1. pontja.
5/b vezetékes telefon- lezártmelléklet 1.8. pontja.
2/b melléklet 2., 2.5., 2.5.1., 2.5.2.,
2.5.3., 2.8., 2.8.3., 2.10.2., 3.4.3.
pontok.

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

2017. július 1. hatályú változások:
Módosítások lényegének rövid rövidleírás
Módosítások lényegének rövid leírása

A módosítással érintett dokumentumok,
fejezetek és pontok

Érintett szolgáltatás: TV

5/d TV - értékesíthető – melléklet 2.2. és
2.3. pontok

Az Archív TV előfizetéses műsorkölcsönzés interaktív szolgáltatás értékesítése
megszüntetésre kerül.

2017. június 1. és július 1. hatályú változások az EU Roaming szabályozással (hatályos 531/2012. EU rendelet, 2016/2286. EU
rendelet) összefüggésben:

Módosítások lényegének rövid leírása

A módosítással érintett dokumentumok,
fejezetek és pontok

Érintett szolgáltatás: mobil hang és internet (roaming)

5/a havidíjas – értékesíthető – melléklet
7. fejezet

A benne foglalt adatmennyiséget tartalmazó belföldi díjcsomagok esetében a
díjszabásban az EU roaming rendelet és a BEREC iránymutatás alapján
meghatározásra kerül, hogy az adatmennyiség milyen mértékben használható fel
EU roaming helyzetben. A felhasználhatóság az EU szabályozás által előírt 2017.
június 15-i dátumra minden előfizető esetében beállításra kerül.

Árfolyamváltozás miatt 2017. július 1-jei hatállyal változik az adatforgalmi limit, a
maximálisan kérhető díj, valamint az EU roaming többletdíj - mely a méltányos
használatra vonatkozó feltételek megsértése esetén alkalmazható - mértéke, az
alábbiak szerint:
hívásindítás: 19,1 Ft-ról (nettó 15,04 Ft) 12, 6 Ft-ra (nettó 9,9212 Ft)/ perc
SMS küldés: 7,6 Ft-ról (nettó 5,98) 3,9 Ft-ra (nettó 3,0708 Ft)/db

MMS és SMS küldés maximális díja: 23 Ft-ról (nettó 18,11 Ft) 23,5 Ft-ra (nettó
18,50 Ft)/db, hanghívás indítás maximális díja 72,8 Ft-ról (nettó 57,32 Ft) 74,5 Ft-ra
(nettó 58,66 Ft/perc) változik.
Az adatforgalmi limit 19.170 Ft-ról (nettó 16.246 Ft) 18.250 Ft-ra (nettó 15.466 Ft)
változik.
Az adatforgalmazás díja nem változik, továbbra is 2, 7506 Ft-ról (nettó 2,3310)
/Mbyte, a fogadott hívás díja sem változik, az továbbra is 4,2 Ft (nettó 3,3070
Ft)/perc.

5/a havidíjas – lezárt – melléklet 1.1. és
1.2. pontok
5/a Domino – értékesíthető – melléklet
7. fejezet
5/a Domino - lezárt – melléklet 1.1. és
1.2. pontok

Fentiekről az előfizetőket a 2017. május 31. napján megjelent Sajtóközleményben értesítettük.

