kÖzlemÉny

a magyar telekom nyrt. ÁltalÁnos
szerződÉsi feltÉteleinek mÓdosulÁsÁrÓl
A Magyar Telekom Nyrt. módosítja Általános szerződési feltételeit (ÁSZF) az egyedi előfizetői szerződésekre is kiterjedő hatállyal a következők szerint:
Módosítások lényegének rövid leírása

A módosítással érintett dokumentumok, fejezetek és pontok

2017. november 1-jétől hatályos új változások:
Érintett szolgáltatás: tv
Az IPTV szolgáltatásnál elérhetővé válnak az alábbi helyi televízió csatornák: Telekeszi, Keszi Channel, Balaton,
TiszapART.

Lakossági ÁSZF
2/d függelék 1.4. pont
Üzleti ÁSZF
7. melléklet 6.1. pont

Érintett szolgáltatás: mobil hang, mobil internet
A Mobil Korlátlan hang díjcsomag megrendelhetősége visszavonásig, a Net Korlátlan adat díjcsomag megrendelhetősége 2017. december 31-ig meghosszabbításra kerül.

Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas - értékesíthető - melléklet 2.1.1., 2.3. pontja

Érintett szolgáltatás: SMS
Bekerül a díjszabásba két új fogadott emeltdíjas SMS rövidszám: a 169961 (díja bruttó: 960Ft/db, nettó: 755,9Ft/
db) és a 165561 (díja bruttó: 1270Ft/db, nettó: 1000Ft/db).

Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas - értékesíthető- melléklet 4.4.4.2. pont
5/a Domino - értékesíthető- melléklet 4.4.7.2. pont
Üzleti ÁSZF
2. sz. melléklet 12.4.5.5. pontja

Érintett szolgáltatás: mobil hang, mobil internet
Bevezetésre kerülnek az üzleti előfizetők által igénybe vehető Üzleti Trend díjcsomagok.

Üzleti ÁSZF
2. mellélet 12.2.2.4. pont

Érintett szolgáltatás: vezetékes hang, mobil hang
Bekerül a díjszabásba a Pickup Kft. 1224-es díjmentes rövidszáma.

Lakossági ÁSZF
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
Üzleti ÁSZF
1. sz. melléklet 12.12. pontja
2. sz. melléklet 12.5.5. pontja

Érintett szolgáltatás: vezetékes hang, mobil hang
A megszűnt GTS Hungary Távközlési Kft-hez tartozó, következő rövidszámok törlésre kerülnek a díjszabásból:
1267, 1415.

Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas - értékesíthető - melléklet 5.3 pontja
5/a Domino - értékesíthető- melléklet 5 pontja
5/b vezetékes telefon - értékesíthető - melléklet 3.4.9 pontja
6. melléklet 2.1.2. pont
Üzleti ÁSZF
1. sz. melléklet 12.12 pontja
2. sz. melléklet 12.5.4 pontja

Érintett szolgáltatás: valamennyi szolgáltatás
A Magenta 1 kedvezménycsomagok igénybevételi feltételei kiegészülnek az újonnan bevezetett Otthoni Internet
500 és Otthoni Internet 2000 díjcsomagokkal.

Lakossági ÁSZF
8. melléklet 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3.1. pontok

Érintett szolgáltatás: vezetékes internet
Bevezetésre kerülnek az Otthoni Internet 500 és Otthoni Internet 2000 vezetékes internet csomagok.

Lakossági ÁSZF:
4/c melléklet 2. és 3.1.3. pontjai
5/c vezetékes internet - értékesíthető - melléklet 6.1. pont

2017. november 3-ától hatályos új változás:
Érintett szolgáltatás: valamennyi szolgáltatás
Bevezetésre kerül a Magenta 1 All-in kedvezménycsomag.

Lakossági ÁSZF
8. melléklet 1.2.4., 1.3.4. pont

2017. december 1-jétől hatályos változás:
Érintett szolgáltatás: mobil hang, mobilinternet
Az alábbi havidíjas mobil hang és mobilinternet díjcsomagok, valamint a Korlátlan éjszakai net opció lezárásra
kerülnek azzal, hogy a csomagokra és opcióra új szerződés kötése vagy ezekbe váltás a továbbiakban nem lehetséges, de a meglévő előfizetők változatlan feltételek mellett vehetik igénybe:
Net 400 MB, Net 1 GB, Net 4 GB, Net 10 GB, Net 30 GB mobilinternet díjcsomagok, Mobil XL mobil hang díjcsomag és a Korlátlan éjszakai net opció

Lakossági ÁSZF:
5/a havidíjas - értékesíthető - melléklet: 2.1.1., 2.3., 2.3.1.2.,
2.5., 8. pontok
5/a havidíjas - lezárt - melléklet: 1.1., 1.2. pontok

A módosításokat új díjcsomagok és kedvezménycsomag bevezetése, új helyi televízió csatornák és új rövid számok elérhetővé tétele, a körülményekben bekövetkezett, a
szerződés megkötésekor előre nem látható változások, illetve olyan módosítások indokolják, melyek nem eredményezik a szerződés feltételeinek lényeges módosulását.
A 2017. november 1-jei és a 2017. december 1-jei hatályú módosítások 2017. október 31-től, a 2017. november 3-i hatályú módosítás
2017. november 2-tól megtalálható a Telekom honlapján (www.telekom.hu) és valamennyi ügyfélszolgálatán.
Ügyfeleink a változásokról a Telekom hálózatából díjmentesen hívható ügyfélszolgálati számain is tájékozódhatnak.

