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:
Kizárólag a Lakossági ÁSZF-et érintő 2016. június 1-jétől hatályos változások:
1.
Domino ügyfelek részére bevezetésre kerül az Expressz Feltöltés szolgáltatás. A szolgáltatás leírása, igénybevételi feltételei és díja bekerül az
ÁSZF-be. (5/A Domino – értékesíthető - melléklet, új 4.5. pont, 2/A melléklet, szolgáltatások táblázat: 2. Kiegészítő szolgáltatások)
2.
Adminisztratív módosítás: a Mix termék esetén a roaming szolgáltatás aktiválására vonatkozó leírás a díjszabásból a szolgáltatás leírásába
kerül át. (5/A havidíjas - értékesíthető - melléklet 7.2.1. pont, 2/A melléklet 3.2.2. pont)
3.
Szövegpontosítás történt a Like S díjcsomag leírásában. (5/A - havidíjas értékesíthető melléklet- 2.1.4. pont)
Kizárólag a Lakossági ÁSZF-et érintő 2016. július 1-jétől hatályos változások:
1.
Minden Next díjcsomagban megduplázzuk a havidíjban benne foglalt adatmennyiséget. A Next S, Next S Aranytárskártya, Next M és Next
M Aranytárskártya díjcsomagjainkban a jelenlegi 500 MB helyett a továbbiakban 1 GB, a Next XL és Next XL Aranytárskártya csomagban a
jelenlegi 3 GB helyett a továbbiakban 6 GB leforgalmazható adatmennyiséget biztosítunk. Az ajánlat meglévő és új ügyfeleinkre is érvényes.
(5/A Havidíjas - értékesíthető - melléklet, 2.1.1. pontja)
A Lakossági és az Üzleti ÁSZF-et is érintő 2016. június 1-jétől hatályos változások:
1.
Bekerül a Díjszabásba az alábbi Fogadott emeltdíjas SMS-hez tartozó hívószám: 16400. A fogadott SMS díja 1270 Ft/db.
(Lakossági ÁSZF: 5/A Havidíjas - értékesíthető - melléklet 4.4.7.2. pont, 5/A Domino értékesíthető – melléklet - 4.4.7.2. pont, Üzleti ÁSZF 2.
sz. melléklet 12.4.5.5. pont )
2.
Bevezetésre kerülnek az új, eseti díjas Travel & Surf EU (S, M, L) roaming csomagok. A csomagok leírása, díjai bekerülnek az ÁSZF-be. Ezzel
összefüggésben a roamingra vonatkozó pont alpontjai átstrukturálásra és átszámozásra kerülnek.
(Lakossági ÁSZF: 5/A havidíjas - értékesíthető - melléklet 7. pont, 5/A Domino - értékesíthető - melléklet 7. pont, Üzleti ÁSZF: 2. sz. melléklet
12.7.3.4. pont )
3.
Módosulnak (csökkennek) a UPC következő emelt díjas számmezőibe tartozó számok hívásának díjai:
0690/985 (800-899), régi díj: 508 Ft/perc, új díj:381 Ft/perc
0690/985 (900-999), régi díjj: 508 Ft/perc, új díj: 485 Ft/perc
(Lakossági ÁSZF 5/A havidíjas - értékesíthető - melléklet 4.4.7.4., Lakossági ÁSZF 5/A Domino - értékesíthető- melléklet 4.4.7.4., Lakossági
ÁSZF 5/B melléklet 3.4.2, Üzleti ÁSZF 1. sz melléklet 12.08, Üzleti ÁSZF 2. sz melléklet 12.4.5.5)
4.
Szövegpontosítás történt a BlackBerry Instant E-mail Roaming használatra vonatkozó rendelkezéseknél.
(Lakossági ÁSZF 5/A havidíjas - értékesíthető - melléklet 7.2.1.2., Üzleti ÁSZF 2. sz melléklet 12.7.3.3)
5.
A számhordozásra vonatkozó szövegrészben a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 29. § (2) bekezdése szerinti szövegpontosítás történt.
(Lakossági ÁSZF: 6. sz. melléklet, 1.4 pont második bekezdés b., Üzleti ÁSZF 2.sz.melléklet 7.4. pont)
Kizárólag az Üzleti ÁSZF-et érintő 2016. június 1-jétől hatályos változások:
1.
Az EU roaming többletdíj esetén a nettó érték vonatkozásában elírás miatt javítás történik. 15,3543 Ft/perc helyett 15,0393 Ft/perc lesz a
nettó díj. ( A bruttó díjat az elírás miatti pontosítás nem érinti.) (Üzleti ÁSZF 2. sz. melléklet 12.7.1; 12.7.2. pontok)
2.
Next Business Comfort díjcsomagokban az 500 MB-os mobilnetek adattartalmának növelése 1GB-re. Next Business Comfort díjcsomagokban Üzleti Mobilnet EU 500 MB helyett Üzleti Mobilnet EU 1 GB a szolgáltatás elnevezése. (Üzleti ÁSZF 2. sz. melléklet 12.2.2.2. pont)
3.
Bevezetésre kerül a Connect Phone termék. (Üzleti ÁSZF 1. sz melléklet 12.3.19. pont)
2016. június 15-étől hatályos változások:
1.
Next Business díjcsomag csoportban (Next Business hűségidős díjcsomag és Next Business hűségidő nélküli díjcsomag) foglalt 500 MBos mobilnetek adattartalmának megemelése 1 GB-ra. Next Business hűségidős díjcsomagban, valamint Next Business hűségidő nélküli
csomagokban az Üzleti Mobilnet S helyett Üzleti Mobilnet M valamint Speciális Business Net 500 MB helyett Business Net S a szolgáltatás
elnevezése. (Üzleti ÁSZF 2. sz. melléklet 12.2.2.2.pont )
A módosításokat új díjcsomagok ill. szolgáltatások bevezetése, új emeltdíjas, hívószámok bekerülése, az előfizetőre kizárólag előnyös változások,
valamint olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását.
A fentiek szerint módosított Általános szerződési feltételek szövege 2016. május 31-től megtalálható a Telekom honlapján és valamennyi ügyfélszolgálatán.
Ügyfeleink a változásokról a Telekom hálózatából díjmentesen hívható ügyfélszolgálati számain
is tájékozódhatnak.

