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

2018. február 1-jétől hatályos új változások:
Érintett szolgáltatás: vezetékes telefon, mobil hang
Bekerül a díjszabásba a Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. 1282-es díjmentes
rövidszáma.

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
Üzleti ÁSZF
1. melléklet 12.12. pont
2. melléklet 12.5.5. pont

Érintett szolgáltatás: vezetékes telefon, mobil hang
Bekerül a díjszabásba a Last-Mile Kft. 1258-as, mobil hálózatból vezetékes hálózatba
irányuló, vezetékes hálózatból helyi hálózatba irányuló hívás szerint díjazott 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: valamennyi szolgáltatás
A Magyar Telekom adatvédelmi felelősének személyében bekövetkezett változás miatt
módosításra kerül az ÁSZF.

Lakossági ÁSZF
7. melléklet 15. pont
Üzleti ÁSZF
Törzsrész 10.8. pont

Érintett szolgáltatás: mobil internet
A havidíjas előfizetők által igénybe vehető Extra Net 1 GB eseti forgalombővítő opció díja
1770 Ft-ról 1490 Ft-ra csökken (a csökkenés mértéke: 280 Ft).

Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas - értékesíthető - melléklet 2.3.1.1. pont

Érintett szolgáltatás: tv
Elérhetővé válik a Szentes TV helyi televízió csatorna.

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

2018. március 1-jétől hatályos változások:
Érintett szolgáltatás: mobil internet
A Belföldi korlátlan tematikus adatopciók igénybevételi feltételei kiegészítésre kerülnek
azzal, hogy az előfizető díjcsomagjában foglalt adatmennyiség elérésére irányadó általános feltételek szerint (az adatforgalmazás lassítása vagy leállítása), azzal összhangban
a díjcsomagban foglalt adatmennyiség elérésekor az adatopció keretében biztosított
alkalmazásokhoz használt adatforgalom is lassításra, illetve leállításra kerül.

Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas - értékesíthető - melléklet 2.3.1.2. pont
5/a havidíjas - lezárt - melléklet 1.2.5. pont
5/a Domino - értékesíthető - melléklet 2.2.3. pont
Üzleti ÁSZF
2. melléklet 12.3.5.3. pont

A módosításokat új rövidszámok bevezetése, helyi televízió csatorna vételkörzetének kiterjesztése, hatósági határozat, illetve a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható változások indokolják, melyek nem eredményezik a szerződés feltételeinek lényeges módosulását.
A 2018. február 1-jétől és a 2018. március 1-jétől hatályos módosítások 2018. január 29-től megtalálhatók a Telekom honlapján
(www.telekom.hu) és valamennyi ügyfélszolgálatán.
Ügyfeleink a változásokról a Telekom hálózatából díjmentesen hívható ügyfélszolgálati számokon is tájékozódhatnak.

