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. augusztus 11-étől hatályos változások:
Érintett szolgáltatás: TV
Új TV csomagok kerülnek bevezetésre TV GO Alap és Családi csomag elnevezéssel.

Lakossági ÁSZF:
2/d tv melléklet 4.12. pont.

Érintett szolgáltatás: minden szolgáltatás
Új feltételekkel vehető igénybe a Magenta 1 kedvezménycsomag az új otthoni
internet csomagok bevezetésével összefüggésben.

Lakossági ÁSZF
8. sz. melléklet 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 2.3., 2.5. pontok.

Érintett szolgáltatás: vezetékes internet
Bevezetésre kerülnek a Digitális Jólét Alapcsomagok: Digitális Jólét Alapcsomag Start
és Digitális Jólét Alapcsomag 50 elnevezéssel.

Lakossági ÁSZF
5/c vezetékes internet - értékesíthető - melléklet 6.2. pont.

Érintett szolgáltatás: vezetékes internet (lakossági)
Új lakossági otthoni internet csomagok érhetők el Otthoni internet Start; Otthoni
internet 50; Otthoni internet 100; Otthoni internet 250; Otthoni internet 1000 elnevezéssel, ezzel együtt a Gyorsító opció feltételei is kiegészítésre kerülnek.

Lakossági ÁSZF
5/c vezetékes internet – értékesíthető- melléklet 6.1. és
9. pontok.
4/c melléklet 2. pont.
8. sz. melléklet 2. pont.

Érintett szolgáltatás: vezetékes internet (üzleti)
Új üzleti internet csomagok érhetők el, Irodai internet Start/50/100/250/1000
(DN, F, K), illetve Irodai Plusz és Irodai Extra komplex csomagok.

Üzleti ÁSZF:
1. sz. melléklet 12.13.24., 12.13.25. pontok.
3. sz. melléklet 11.1.1., 11.1.4., 11.1.5., 12.1. pontok.

2017. szeptember 1-jétől hatályos változások:
Érintett szolgáltatás: mobilinternet
Lezárásra kerül a Domino WEB adatdíjcsomag és a Domino NetPlusz adatcsomag.
Meglévő előfizetőink továbbra is igénybe vehetik a csomagokat, új előfizetésként, előfizetéshez azonban már nem igényelhetők. A lezárás nem érinti a kereskedelmi forgalomban jelenleg is megtalálható SIM-kártyákat.

Lakossági ÁSZF
5/a Domino - értékesíthető - melléklet 2.2.1.2., 2.2.2.1.,
2.2.4. pontok.
5/a Domino - lezárt - melléklet 1.2. pont.

Kivezetésre kerülnek a Domino Turbó 100 MB, 1 GB és 3 GB adatopciók. A kivezetésre
kerülő adatopciók 2017. szeptember elsejét követően nem rendelhetők meg, a korábban megrendelt adatopció felhasználható.
A módosításokat olyan új szolgáltatások bevezetése, amelyek a már nyújtott szolgáltatásokat nem érintik, a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható változások, továbbá olyan módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges
módosítását.
A 2017. augusztus 11-ei hatállyal módosított Általános szerződési feltételek szövege, 2017. augusztus 11-től, a 2017. szeptember 1-jei hatállyal módosított Általános szerződési feltételek szövege 2017. augusztus 31-től megtalálható a Telekom honlapján www.telekom.hu és valamennyi ügyfélszolgálatán.
Ügyfeleink a változásokról a Telekom hálózatából díjmentesen hívható ügyfélszolgálati számain is tájékozódhatnak.

