VÁLTOZÓ TELEFONDÍJAK 2005. JANUÁR 1-TŐL
BUDAPEST – 2004. november 25. – A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország
vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy 2005. január 1-től változtat egyes díjain.
2005. január 1-től a Matáv módosítja lakossági díjcsomagjainak árát és struktúráját, viszont e változások
nem érintik a Minimál, a Kontroll és a Felező díjcsomagokat. A módosítások várhatóan összhangban
lesznek a szabályozási elvárásokkal, így az előfizetési díjak árának emelésére vonatkozó előírásokkal. A
lakossági analóg előfizetési díjak 5,6%-kal emelkednek, a Bázis díjcsomag előfizetési díja például nettó
2712 forint lesz, szemben a mostani 2568 forinttal. A Bázis és a változások által nem érintett díjcsomagok
kivételével ugyanakkor a Matáv biztosít egy kedvezményt (az előfizetők az általuk választott hétköznapon
ingyen telefonálhatnak csúcsidőn kívül helyi és helyközi I irányokba), továbbá ingyenes lesz a
hívószámkijelzés, a hívásvárakoztatás és a hívásátirányítás szolgáltatás. A forgalmi díjak nem változnak.
A Matáv lakossági ISDN előfizetői számára is biztosítja a fent említett kedvezményt változatlan
előfizetési díjak mellett. Az üzleti díjcsomagok nem módosulnak.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre
vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a
jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket
meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások
elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események
alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos
tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az
ilyen tényezőket többek között a 2003. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi,
amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC)
nyújtottunk be.
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