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. május 1-jétől hatályos új változások:
Érintett szolgáltatás: tv
Az IPTV szolgáltatásnál elérhetővé válik az Orosházi Városi Televízió helyi televízió csatorna.

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

Érintett szolgáltatás: mobil hang és mobil internet
Új, üzleti előfizetők által igénybe vehető díjcsomagok és szolgáltatások kerülnek bevezetésre: Üzleti Trend Plusz S, Üzleti Trend Plusz M, Üzleti Trend Plusz L és Üzleti Trend Plusz XL
díjcsomagok, határozatlan idejű Üzleti Trend XL díjcsomag és Üzleti Trend 8 GB mobilinternet
csomag, Üzleti Adat 2 GB és Üzleti Adat 8 GB mobilinternet szolgáltatás, valamint az Ország
Kedvezmény Plusz szolgáltatás.

Üzleti ÁSZF
2. sz. melléklet 12.2.2.4., 12.2.2.5.,
12.2.2.6., 12.2.3.5., 12.4.1.11. pontok

Érintett szolgáltatás: mobil hang és mobil internet
Új díjcsomagok kerülnek bevezetésre: Mobil XXL korlátlan hang díjcsomag, valamint a mobil
hang díjcsomagok mellett igénybe vehető Net Alap (benne foglalt EU-ban is felhasználható
adatmennyiség 1 GB) és Net 3 GB mobilinternet díjcsomagok és a DJA Net Alap kedvezmény.
Az új díjcsomagok bevezetésével egyidejűleg kiegészítésre kerülnek a Magenta1 kedvezménycsomag igénybevételi feltételei.

Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas - értékesíthető – melléklet
2.1.1., 2.3. és 3.5. pontok
8. melléklet 1.2.1., 1.2.2., 1.2.4., 1.3.1.
és 2.7. pontok

2018. május 8-tól hatályos változás:
Érintett szolgáltatás: tv
Az IPTV és műholdas televízió (SAT TV) hálózaton nyújtott Családi+HD és Szuper Családi
HD díjcsomagok esetében elérhetővé válnak a következő HD televízió csatornák: Paramount
Channel HD, Eurosport2 HD, AMC HD, National Geographic Wild HD, Viasat3 HD.

Lakossági ÁSZF
2/d függelék 1.1. és 4.1. pontjai

2018. június 1-jétől hatályos változások:
Érintett szolgáltatás: mobil hang és mobil internet
Lezárásra kerülnek a Mobil Korlátlan hang, a Net 500 MB és Net 2 GB mobilinternet díjcsomagok, valamint a DJA Net 2 GB kedvezmény. A díjcsomagokra 2018. június 1-jétől új előfizetői
szerződés nem köthető ill. ezen csomagokba való váltás sem lehetséges, a meglévő előfizetők
azonban a díjcsomagokat változatlan feltételekkel vehetik igénybe.

Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas - értékesíthető – melléklet
2.1.1., 2.3. és 3.5. pontok
5/a havidíjas - lezárt – melléklet 1.1.9.,
1.2.1. és 1.2.8.
8. melléklet 1.2.1., 1.2.2., 2.7. pontok

Érintett szolgáltatás: valamennyi szolgáltatás
A Mobil Korlátlan hang díjcsomag lezárásával egyidejűleg lezárásra kerül a Magenta1 All-in
kedvezménycsomag. A kedvezménycsomag újonnan nem vehető igénybe, az arra már szerződött előfizetők a kedvezménycsomagot változatlan feltételekkel vehetik igénybe.

Lakossági ÁSZF
8. melléklet 1.2.3. és 1.3.2. pontok

A módosításokat új helyi televízió csatorna elérhetővé válása, új díjcsomagok bevezetése, médiaszolgáltató érdekkörében felmerülő
ok, a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható változások, továbbá olyan módosítások indokolják,
melyek nem eredményezik a szerződés feltételeinek lényeges módosulását.
A 2018. május 1-jei, a 2018. május 8-i és a 2018. június 1-jei hatályú módosítások 2018. április 30-tól megtalálhatóak a Telekom
honlapján (www.telekom.hu) és valamennyi ügyfélszolgálatán.
Ügyfeleink a változásokról a Telekom hálózatából díjmentesen hívható
ügyfélszolgálati számokon is tájékozódhatnak.

