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. június 1. hatályú változások:
Érintett szolgáltatás: mobil internet
Bevezetésre kerül a HOME 50 GB otthoni használatra szánt mobilinternet szolgáltatás.

Lakossági ÁSZF:
5/a havidíjas – értékesíthető - melléklet új
2.3.1.4. pont és 2.5. pont

Érintett szolgáltatás: vezetékes internet
Módosításra kerülnek a Gyorsító opció igénybevételi és használattal kapcsolatos feltételei.

Lakossági ÁSZF
5/c vezetékes internet - értékesíthető - melléklet 9. pont.

Érintett szolgáltatás: mobil hang
Módosításra kerülnek a lezárt Like S díjcsomagról új értékesíthető díjcsomagra történő átváltás feltételei,
az előfizető a legalacsonyabb havidíjú, számára elérhető, mindenkor hatályos díjszabásban szereplő
díjcsomagba kerül átváltásra.

Lakossági ÁSZF
Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas - lezárt - melléklet 1.1.3. pont

Érintett szolgáltatás: TV
Lakossági ÁSZF
Az Archív TV előfizetéses műsorkölcsönzés interaktív szolgáltatás díjmentessé válik (korábbi díja: 490 Ft/hó). 5/d TV - értékesíthető - melléklet 2.3. pont
2017. július 1. hatályú változások:
Érintett szolgáltatás: TV
Az Archív TV előfizetéses műsorkölcsönzés interaktív szolgáltatás értékesítése megszüntetésre kerül.

Lakossági ÁSZF
5/d TV - értékesíthető – melléklet 2.2. és
2.3. pontok

2017. június 1. és július 1. hatályú változások az EU Roaming szabályozással (hatályos 531/2012. EU rendelet, 2016/2286. EU rendelet) összefüggésben:
Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas – értékesíthető – melléklet
7. fejezet
5/a havidíjas – lezárt – melléklet 1.1. és 1.2.
pontok
5/a Domino – értékesíthető – melléklet
7. fejezet
Árfolyamváltozás miatt 2017. július 1-jei hatállyal változik az adatforgalmi limit, a maximálisan kérhető díj,
valamint az EU roaming többletdíj - mely a méltányos használatra vonatkozó feltételek (MHvF) megsértése 5/a Domino - lezárt – melléklet 1.1. és
1.2. pontok
esetén alkalmazható - mértéke, az alábbiak szerint:
Hívásindítás: 19,1 Ft-ról (nettó 15,04 Ft) 12, 6 Ft-ra (nettó 9,9212 Ft)/ perc
Üzleti ÁSZF
SMS küldés: 7,6 Ft-ról (nettó 5,98) 3,9 Ft-ra (nettó 3,0708 Ft)/db
2. sz. melléklet 12.7.
MMS és SMS küldés maximális díja: 23 Ft-ról (nettó 18,11 Ft) 23,5 Ft-ra (nettó 18,50 Ft)/db, hanghívás
indítás maximális díja 72,8 Ft-ról (nettó 57,32 Ft) 74,5 Ft-ra (nettó 58,66 Ft)/perc változik.
Az adatforgalmi limit 19.170 Ft-ról (nettó 16.246 Ft) 18.250 Ft-ra (nettó 15.466 Ft) változik.
Az adatforgalmazás díja valamint többlet díja nem változik, továbbra is 2, 7506 Ft (nettó 2,3310) /Mbyte,
a fogadott hívás díja sem változik, az továbbra is - a méltányos használati feltételeket követően 4,2 Ft (nettó 3,3070 Ft)/perc.

Érintett szolgáltatás: mobil hang és internet (roaming)
A benne foglalt adatmennyiséget tartalmazó belföldi díjcsomagok esetében a díjszabásban az EU
roaming rendelet és a BEREC iránymutatás alapján meghatározásra kerül, hogy az adatmennyiség milyen
mértékben használható fel EU roaming helyzetben. A felhasználhatóság az EU szabályozás által előírt
2017. június 15-i dátumra minden előfizető esetében beállításra kerül.

A módosításokat új szolgáltatás bevezetése, igénybevételi feltételekben történő változások, jogszabályváltozás, a körülményekben bekövetkezett a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változások, továbbá olyan módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek
lényeges módosítását.
A fentiek szerint módosított Általános szerződési feltételek szövege 2017. május 31-tól megtalálható a Telekom honlapján www.telekom.hu és valamennyi
ügyfélszolgálatán.
Ügyfeleink a változásokról a Telekom hálózatából díjmentesen hívható ügyfélszolgálati számain is tájékozódhatnak.

