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. április 1. hatályú változások:
Érintett szolgáltatás: mobil, SMS
Bekerül a Díjszabásba az alábbi fogadott emelt díjas SMS-hez tartozó hívószám:
16065 (díja bruttó: 508 Ft/db, nettó: 400 Ft/db).

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

Érintett szolgáltatás: mobil és otthoni telefon
Bekerül a Díjszabásba az új 1446-os rövid hívószám.

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

A Magenta 1 kedvezmény mértékére vonatkozó adminisztratív módosítás.

Lakossági ÁSZF
8. sz. melléklet

Szövegpontosítások, aktualizálások

Lakossági ÁSZF
2/a melléklet 3.1.3. pontja.
2/d függelék 1.1., 1.3., 1.5., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2. pontok.
5/a havidíjas – értékesíthető - melléklet 1.9., 1.10., 2.3.3., 2.3.3.1.,
2.5., 3.5. pontok.

2017. május 1. hatályú változások:
Az előre fizetett szolgáltatásokra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekkel
összhangban módosulnak a Domino Quick szerződéskötési feltételek.

Lakossági ÁSZF
2/a melléklet 2.1., 12.2. pontok.

A Fun limitbővítő opció lezárásra kerül, az opcióra új szerződés kötése a továbbiakban
nem lehetséges, azonban az ezen opciót használó előfizetők változatlan feltételek
mellett vehetik igénybe azt.

Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas-értékesíthető- melléklet 2.2.3. pont.
5/a havidíjas – lezárt - melléklet 1.1. pont.

Az új mobil portfólió bevezetésével, valamint a korábbi díjcsomagok lezárásával öszszefüggésben változnak az Aranytárskártya díjcsomagoknak a jogosultság elvesztése
esetére szóló átváltási szabályai.

Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas - értékesíthető melléklet 8. fejezet
5/a havidíjas - lezárt - melléklet 1.1. pont

A módosításokat új rövidszámok bekerülése, jogszabályváltozás, a körülményekben bekövetkezett a szerződés megkötésekor előre nem látható
lényeges változások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását.
A fentiek szerint módosított Általános szerződési feltételek szövege 2017. március 31-től megtalálható a Telekom honlapján és valamennyi ügyfélszolgálatán.
Ügyfeleink a változásokról a Telekom hálózatából díjmentesen hívható ügyfélszolgálati számokon is
tájékozódhatnak.

