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

2019. március1-jei hatályú új változások:
Érintett szolgáltatás: Egyéb szolgáltatások (Wi-Fi)
Lakossági ÁSZF
Új egyéb szolgáltatásként bevezetésre kerülnek az előfizetői
10. melléklet 2. pont
tulajdonú „Telekom Wi-Fi Mesh” eszköz által biztosított Wi-Fi képességre vonatkozó rendelkezések.
Érintett szolgáltatás: mobil hang, vezetékes hang
Bekerül a díjszabásba a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány
hívásonként, illetve SMS-enként 500 Ft adományozott összeggel
elérhető 13680-as adománygyűjtő száma.

Lakossági ÁSZF
5/a Domino - értékesíthető- melléklet 4.4.5. pontja.
5/a havidíjas - értékesíthető - melléklet 4.4.4.6. pontja.
5/b vezetékes telefon - értékesíthető - melléklet
3.4.12. pontja
Üzleti ÁSZF
1. sz. melléklet 12.12.4. pont
2. sz. melléklet 12.4.5.7. pont

Érintett szolgáltatás: tv
Az IPTV szolgáltatásnál elérhetővé válik a Williams TV helyi
televízió csatorna.

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

Érintett szolgáltatás: mobil adat, mobil hang
Újként kerül a Díjszabásba a lakossági előfizetők számára elérhető
Korlátlan Net. Net és Net Korlátlan díjcsomagok mellett igénybe
vett MultiSIM szolgáltatás, 1/1 Mbit/s kínált le- és feltöltési sebességgel, 990 Ft havidíjjal. Egyidejűleg Korlátlan Net és Net Korlátlan,
valamint az Üzleti Adat Korlátlan díjcsomagok mellett le- és feltöltési sebességkorlát nélkül igénybe vehető MultiSIM szolgáltatás
havidíja 4 990 Ft-ról (nettó 3 929,13 Ft) 3 990 Ft-ra (nettó 3 141,73
Ft) csökken (a csökkenés mértéke: bruttó 1 000 Ft, nettó 787,4 Ft).

Lakossági ÁSZF
2/a melléklet 3.1.6. pont
5/a havidíjas – értékesíthető – melléklet 2.5. pont
Üzleti ÁSZF
2. sz. melléklet 12.3.2.5. pont

Érintett szolgáltatás: mobil hang
Elérhetővé válik az Üzleti Trend Plusz XL díjcsomagban az Ország
Kedvezmény Plusz szolgáltatás.

Üzleti ÁSZF
2. sz. melléklet 12.2.2.6. és 12.4.1.11. pontok

A módosításokat új helyi televízió csatorna, új lakossági adománygyűjtő szám bevezetése, valamint új szolgáltatás
bevezetése, továbbá a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható változások indokolják, melyek nem eredményezik a szerződés feltételeinek lényeges módosulását.
A 2019. március 1-jei hatályú módosítások 2019. február 28-tól megtalálhatók a Telekom honlapján (www.telekom.hu)
és valamennyi ügyfélszolgálatán.
Ügyfeleink a változásokról a Telekom hálózatából díjmentesen hívható
ügyfélszolgálati számokon is tájékozódhatnak.

