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. április 1-jei hatályú új változások:
Érintett szolgáltatás: tv
Az IPTV szolgáltatásnál elérhetővé válnak a Keszthely TV és Karcag TV
helyi televízió csatornák.

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

Érintett szolgáltatás: mobil internet
Bevezetésre kerülnek a Domino előfizetők számára kínált új Maraton
400 MB és Maraton 3,5 GB eseti belföldi forgalombővítő adatopciók.

Lakossági ÁSZF
5/a Domino – értékesíthető – melléklet 2.2.4. pont

Érintett szolgáltatás: vezetékes hang
Bevezetésre kerül az IP alapú helyhez kötött, SmartVoice elnevezésű
telefonszolgáltatás.

Üzleti ÁSZF
1. sz. melléklet 2.1.9., 12.2.1., 12.3.10. és 12.6.1. pontok

Érintett szolgáltatás: vezetékes hang
Kiegészítésre kerül az Egyéb mobil szolgáltatók köre a DIGI Távközlési
és Szolgáltató Kft. +36 50-es számozási tartományával.

Lakossági ÁSZF
5/b vezetékes telefon – értékesíthető – melléklet 4. pont
Üzleti ÁSZF
1. sz. melléklet 13. pont

2019. április 2-jei hatályú új változások:
Érintett szolgáltatás: tv
Tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató 2019. április 1-jétől a csatornát
megszünteti, az érintett díjcsomagok csatornakiosztásából törlésre
kerül az Echo TV csatorna.

Lakossági ÁSZF
2/d függelék 1.1., 2.1., 2.3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. és
4.1. pontjai
Üzleti ÁSZF
7. melléklet 6.1. és 6.2. pontjai

Érintett szolgáltatás: tv
Lakossági ÁSZF
Új csatornaként az IPTV Családi, az IPTV Családi+HD, az IPTV Szuper 2/d függelék 1.1. és 4.1. pontok
Családi HD, az IPTV Szuper Családi HD 201809 és az IPTV Szuper
Családi Mozi, továbbá a SAT Családi, SAT Családi+HD és SAT Szuper
Családi HD és SAT Szuper Családi HD 201809 díjcsomagokban elérhetővé válik a Spíler2, az IPTV Szuper Családi HD, az IPTV Szuper Családi
HD 201809 és az IPTV Szuper Családi Mozi, továbbá a SAT Szuper
Családi HD és SAT Szuper Családi HD 201809 díjcsomagokban pedig
elérhetővé válnak a Spíler2 HD, a Jocky Tv és a Moziverzum csatornák.
A módosításokat új helyi televízió csatorna, új szolgáltatás, valamint új televízió csatornák bevezetése, médiaszolgáltatói
érdekkörben bekövetkezett változás, továbbá a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható
változások indokolják, melyek nem eredményezik a szerződés feltételeinek lényeges módosulását.
A műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételében bekövetkező módosítás alapján az előfizetők az
értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosultak felmondani a határozott
időtartamú előfizetői szerződésüket.
A 2019. április 1-jei és 2019. április 2-ai hatályú módosítások 2019. március 31-től megtalálhatók a Telekom honlapján (www.
telekom.hu) és valamennyi ügyfélszolgálatán.
Ügyfeleink a változásokról a Telekom hálózatából díjmentesen hívható
ügyfélszolgálati számokon is tájékozódhatnak.

