kÖzlemÉny

a magyar telekom nyrt. ÁltalÁnos
szerződÉsi feltÉteleinek mÓdosulÁsÁrÓl
A Magyar Telekom Nyrt. a következők szerint módosítja Általános szerződési feltételeit (ÁSZF) az egyedi előfizetői szerződésekre is kiterjedő
hatállyal:
Módosítások lényegének rövid leírása

A módosítással érintett dokumentumok, fejezetek és pontok

2017. augusztus 1-jétől hatályos változások:
Érintett szolgáltatás: mobil és vezetékes hang
Bekerül a Díjszabásba a 3C Kft. 1432-es díjmentesen hívható rövidszáma.

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

Érintett szolgáltatás: mobil és vezetékes hang
Bekerül a Díjszabásba a Satelit Híradástechnikai Kft. 1275-ös rövidszáma, mely a mobil
rádiótelefon hálózatból vezetékes hálózatba irányuló hívás szerint díjazott, a vezetékes
telefonhálózatból indított hívás helyi díjazású.

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

Lakossági ÁSZF
Érintett szolgáltatás: mobil internet (Domino)
Domino előfizetőink részére bevezetésre kerülnek a Domino Net megújuló havi opciók (200 5/a Domino – értékesíthető - melléklet 2.2.2.1., 2.2.4. pontok.
MB, 500 MB, 1GB és 4 GB bennefoglalt adatmennyiséggel).Domino előfizetőink részére
bevezetésre kerülnek a Napi adatopciók (1GB és 200 MB bennefoglalt adatmennyiséggel).
Domino előfizetőink részére bevezetésre kerül a Maraton 200 MB eseti belföldi forgalombővítő opció, ezzel egyidejűleg megszüntetésre kerül a Maraton 100 eseti belföldi
forgalombővítő opció értékesítése.
Érintett szolgáltatás: mobil internet
Bevezetésre kerülnek a Digitális Jólét Alapcsomagok.

Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas -értékesíthető- melléklet 3.6. pont.

2017. szeptember 1-jétől hatályos változások:
Érintett szolgáltatás: mobil hang és internet, vezetékes hang és internet
Pontosításra kerül az egyedi értékhatár szabályozása.

Lakossági ÁSZF
Törzsrész 5.2.1. pont

A módosításokat új rövid szám díjszabásba bekerülése,új adat-és forgalombővítő opciók és kedvezményes ajánlatok bevezetése indokolja, a körülményekben bekövetkezett a szerződés megkötésekor előre nem látható változások, továbbá olyan módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a
szerződési feltételek lényeges módosítását.
A fentiek szerint módosított Általános szerződési feltételek szövege 2017. július 31-tól megtalálható a Telekom honlapján www.telekom.hu és valamennyi
ügyfélszolgálatán.
Ügyfeleink a változásokról a Telekom hálózatából díjmentesen hívható ügyfélszolgálati telefonszámokon is
tájékozódhatnak.

