A Lakossági ÁSZF 2017. október 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a
hatálybalépést 30 nappal megelőzően, számlavégi üzenetben értesítjük:

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok

Vezetékes
internet

A NetMánia S, M, L, XL, XXL, 1000
díjcsomagok értékesítését lezárjuk, a csomagokra
2017.10. 01-jétől új előfizetői szerződés és új
határozott tartamú szerződés nem köthető.
NetMánia XS díjcsomag értékesítése ugyanezen
időponttól lezárásra kerül azzal, hogy a csomagra
új előfizetői szerződést nem lehet kötni, de a
csomagot már használó előfizetők számára új
határozott tartamú szerződés köthető.

4/c melléklet 2. pont.
5/c vezetékes internet –
értékesíthető - melléklet 6., 9.
pontjai.

Mobil hang

Mobil vásárlás szolgáltatás igénybevételi
feltételeinek módosítása új havidíjas előfizetők
esetén.

2/a melléklet 3.1.2.10. pont.

Minden
szolgáltatás

A Kapcsolat Program szabályzatának
módosítására tekintettel módosításra kerülnek a
Lakossági ÁSZF Kapcsolat pontok beváltására,
gyűjtésére, vonatkozó rendelkezései.

2/a melléklet II. sz. táblázata.
5/a havidíjas - értékesíthetőmelléklet 4.4.1. pont.
8. sz. melléklet 1.1. pontja.

Érintett
szolgáltatás

TV

Vezetékes
telefon

TV

Megszüntetjük az alábbi TV minicsomagokat a
vonatkozó, előfizetői szerződések felmondásával:
IPTV: Globe, Delta, Speak!, Movie, Kids, Kids
Plus, Filmbox
SAT TV: SAT Globe, SAT Delta, SAT Speak!,
SAT Kids, SAT Kids Plus
Digitális Kábel TV: Globe, Delta, Speak!, Movie,
Kids, Filmbox

5/d tv - lezárt- melléklet 1.2.1.,
1.2.2., 1.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.4.,
3.2.1., 3.2.2., 3.3. pontjai.
2/d függelék 1.3., 2.2., 2.3., 4.2.
pontjai.

A lezárt Teleperc call by call szolgáltatásra
vonatkozó feltételek kivezetésre és törlésre
kerülnek.

5/b vezetékes telefon- lezártmelléklet 4.5. pontja.

Pontosításra kerül a nyilvános vetítés tilalmának
köre: az érintett csatornák körének pontos
megnevezése helyett az összes csatornára
vonatkozó, általános tiltó szabály kerül
rögzítésre.

2/d melléklet 2.7.3. pont.

A fenti változásokról az előfizetőket a 2017. augusztusi számlában értesítettük.
A Lakossági ÁSZF 2017. október 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a
hatálybalépés előtt értesítettük:

A fenti változásokról az előfizetőket a 2017. szeptember 19-én megjelenő sajtóközleményben
Érintett
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok
5/a havidíjas - értékesíthető melléklet 4.4.4.2. és 4.4.4.3.
pontok

Bekerül a díjszabásba a 16416 emeltdíjas SMSVezetékes
és eseménydíjas hangszolgáltatás rövid száma
telefon, mobil (díja bruttó: 508Ft/nettó: 400Ft/db) és a 161165
hangszolgáltatás emelt díjas fogadott SMS rövid száma (díja
bruttó: 508Ft/nettó: 400Ft/db).

Bekerül a díjszabásba a First Class
ügyfélszolgálati hívószáma (+36 30 230 7070),
vezetékes
melynek díjazása a Magyar Telekom vezetékes,
telefon, mobil illetve mobiltelefon hálózatból díjmentes, más
hangszolgáltatás
szolgáltató vezetékes, illetve mobiltelefon
hálózatból a Magyar Telekom mobiltelefon
hálózatába indított hívás díjazása szerint hívható.

Mobil internet

Vezetékes
telefon,
vezetékes
internet, TV,
mobil hang és
internet
értesítettük.

5/a Domino - értékesíthető melléklet 4.4.7.3. és 4.4.7.2.
pontok
5/b vezetékes telefon értékesíthető - melléklet 3.4.3.
pont
5/a havidíjas - értékesíthető melléklet 5.3 pont
5/a Domino - értékesíthető melléklet 5. pont
5/b vezetékes telefon értékesíthető - melléklet 3.3.2
pont

Kikerül az ÁSZF szövegéből a Net Korlátlan
időszakos díjcsomagra vonatkozó azon feltétel,
mely szerint a megosztás (tethering) nem
engedélyezett.

5/a havidíjas - értékesíthető melléklet 2.3. pont

Új feltételekkel vehető igénybe a Magenta1
kedvezménycsomag a Netmánia vezetékes
internet díjcsomagok lezárása miatt.

8. melléklet 1.2.1. pont

A Lakossági ÁSZF akciókat tartalmazó 9. sz. mellékletének 2017. október 01-től hatályos
változásai:

Érintett
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

Magenta1
kedvezménycso Vezetékes hang nélküli Magenta1
kedvezménycsomaghoz kapcsolódó promóció
mag

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok
9. sz. melléklet

Mobil internet

Bevezetésre kerül a Coca-Cola promóció.

Törlésre kerülnek a következő akciók: 100 MB
Mobil
ajándék adatforgalom új Domino 5 SIM-ekhez,
hangszolgáltatás
Kedvezményes Domino SIM új hűségvállalás
, mobil internet
esetén, Domino NetPlusz nyári promóció.

9. sz. melléklet

9. sz. melléklet

A Lakossági ÁSZF 2017. október 3-tól hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a
hatálybalépést 30 nappal megelőzően, számlavégi üzenetben értesítjük:

Érintett
szolgáltatás

TV

TV

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok

Csatorna elnevezés változása 2017. október 3-tól:
az AXN White csatorna elnevezése Sony Max, az
2/d függelék 1.1., 1.3., 1.5.,
AXN Black csatorna elnevezése Sony Movie
2.2., 2.4., 4.1., 4.2., 4.4. pontok.
Channel elnevezésre változik, a csatornák jellege
nem módosul.
2017. október 3-tól az Alap csomagban a VIVA
csatorna helyén a Comedy Central Family
csatorna kerül elosztásra, valamint a Szuper
Családi HD csomagban a Comedy Central Extra
csatorna helyén az MTV Hits csatorna kerül
elosztásra.

2/d függelék 1.1., 1.2., 1.3.,
1.5., 2.1., 2.2., 2.4., 4.1., 4.2.
pontok.

A fenti változásokról az előfizetőket a 2017. augusztusi számlában értesítettük.
A Lakossági ÁSZF 2017. október 20-tól hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a
hatálybalépést 30 nappal megelőzően értesítjük:

Érintett
szolgáltatás

TV

Módosítás lényegének rövid leírása
2017. október 20-át megelőző feltételekkel
megszüntetésre kerül az alábbi alapkínálati
csomagok és kiegészítő szolgáltatások
értékesítése: IPTV Alap csomag, IPTV Szuper
Családi HD csomag, műholdas (SAT) Alap
csomag, műholdas (SAT) Szuper Családi HD
csomag. Ugyanezen hatállyal a kódolatlan
digitális kábeltelevízió szolgáltatás értékesítése is
lezárásra kerül.

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok
2/d függelék 1.1., 4.1. pontok
5/d tv - értékesíthető - melléklet
2.1., 2.3., 3., 4.1., 4.3. pontok
5/d tv - lezárt - melléklet 1.12.,
1.13., 2.11., 3.12., 3.13. pontok

Vezetékes
internet

2017. október 20-át megelőző feltételekkel
megszüntetésre kerül az alábbi vezetékes
internetcsomagok értékesítése: Otthoni Internet
Start, 50, 100, 250, 1000 díjcsomagok.

Vezetékes
telefon

2017. október 20-át megelőző feltételekkel
megszüntetésre kerül az alábbi vezetékes telefon
díjcsomagok értékesítése: Alap, Favorit Extra,
Hoppá és Hoppá Plusz, valamint a Dual VoIP
hozzáférés típus értékesítése.

Vezetékes
internet

Az Otthoni internet Start és 50 díjcsomagok
2017. október 20-át megelőző feltételekkel
történő értékesítésének megszüntetése miatt
módosulnak a Gyorsító opció igénybevételi
feltételei.

Vezetékes
telefon,
vezetékes
internet

Mobil telefon

Törlésre vagy pontosításra kerülnek egyes
elavult, vagy pontatlanul szerepeltetett
szövegrészek.

Jogszabályi változással összefüggésben a mobil
havidíjas Díjszabásból kikerülnek a
készülékvásárlás nélkül történő 24 hónapos
határozott időtartamú szerződéskötésre
vonatkozó feltételek.

5/c vezetékes internet értékesíthető - melléklet 6.1.
pont
5/c vezetékes internet - lezárt melléklet 2. pont
2/b melléklet 2., 2.4. pontok
5/b vezetékes telefon értékesíthető - melléklet 1.1.,
2.1.1.1., 3.1. pontok
5/b vezetékes telefon - lezárt melléklet 1.12., 1.12.1., 1.12.2.,
1.12.3., 1.12.4. pontok
5/c vezetékes internet értékesíthető - melléklet 9.
pont.

5/b vezetékes telefon értékesíthető - melléklet 1.1.2.,
1.1.6., 2.1.1.1., 2.1.1.2., 3.5.
pontok
5/c vezetékes internet értékesíthető - melléklet 1., 2.,
5., 7. pont.

5/a havidíjas – értékesíthető melléklet 2.1.1. pont

A fenti változásokról az előfizetőket a 2017. szeptember 19. napján megjelenő sajtóközleményben
értesítettük.
A Lakossági ÁSZF 2017. október 24-től hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a
hatálybalépést 30 nappal megelőzően értesítjük:

Érintett
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok

Törzsrész 7.1.6., 9.1.1.2.,
9.1.1.4., 12.1.2.3., 12.4.1.,
Módosul az ÁSZF az elektronikus hírközlésről
12.4.2. pontok
szóló 2003. évi C. tv-t módosító 2017.évi
Valemennyi
2/a melléklet 13. pont
LXXXVIII.
tv.
rendelkezéseinek
átvezetése
szolgáltatás
5/a havidíjas - értékesíthető miatt.
melléklet 2.1.1., 5.2. pont
5/a Domino - értékesíthető melléklet 5. pont
A fenti változásról az előfizetőket a 2017. szeptember 19. napján megjelenő sajtóközleményben
értesítettük.
A Lakossági ÁSZF 2017. október 31-i hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a
hatálybalépést 30 nappal megelőzően értesítjük:
Érintett
szolgáltatás
TV

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok

2017. október 31-i hatállyal az ID Xtra csatorna
neve Investigation Discovery-re változik.

2/d függelék 1.2., 2.1. pontjai

A fenti változásokról az előfizetőket a 2017. szeptemberi számlában értesítettük.

