A Lakossági ÁSZF 2017. október 20-tól hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a hatálybalépést 30 nappal
megelőzően, számlavégi üzenetben értesítjük:
Érintett
Módosítások lényegének rövid leírása
szolgáltatás

TV

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

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

5/c vezetékes internet - értékesíthető melléklet 6.1. pont
5/c vezetékes internet - lezárt - melléklet 2.
pont

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

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

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

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

5/b vezetékes telefon - értékesíthető Vezetékes
melléklet 1.1.2., 1.1.6., 2.1.1.1., 2.1.1.2., 3.5.
telefon, Törlésre vagy pontosításra kerülnek egyes elavult, vagy
pontok
vezetékes pontatlanul szerepeltetett szövegrészek.
5/c vezetékes internet - értékesíthető internet
melléklet 1., 2., 5., 7. pont.
Jogszabályi változással összefüggésben a mobil
Mobil hang, havidíjas Díjszabásból kikerülnek a készülékvásárlás
mobilinternet nélkül történő 24 hónapos határozott időtartamú
szerződéskötésre vonatkozó feltételek.

5/a havidíjas – értékesíthető - melléklet 2.1.1.
pont

A fenti változásokról az előfizetőket a 2017. szeptember 19. napján megjelent sajtóközleményben értesítettük.
A Lakossági ÁSZF 2017. október 20-tól hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a hatálybalépés előtt
értesítettük:
Érintett
szolgáltatás
Valamennyi
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és pontok

Pontosításra kerül a fogyasztóvédelmi ügyekben eljáró, Lakossági ÁSZF:
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok
1. melléklet 4. pont.
listája.

Valamennyi
szolgáltatás

Módosul az ÁSZF a számhordozás részletes
szabályairól szóló 2/2012. (I.24.) NMHH rendeletet
módosító 10/2017. (IX.14.) NMHH rendelet
rendelkezéseinek átvezetése miatt.

Új feltételekkel kerülnek bevezetésre az alábbi
Vezetékes telefon vezetékes telefon díjcsomagok: Alap, Hoppá, Hoppá
Plusz
Új feltételekkel kerülnek bevezetésre az alábbi Otthoni
Internet díjcsomagok:

Lakossági ÁSZF:
6. melléklet 1.3.2., 1.3.4. pontok
Lakossági ÁSZF:
5/b vezetékes telefon értékesíthető - melléklet 3.1., 3.1.1.,
3.1.2. pontok
Lakossági ÁSZF:

Vezetékes internet Otthoni Internet Start, Otthoni Internet 50, Otthoni
Internet 100, Otthoni Internet 250, Otthoni Internet
1000.

5/c vezetékes internet értékesíthető - melléklet 6.1. pont

A korábban lezárt NetMánia XS díjcsomag törlésre
Vezetékes internet kerül az értékesíthető díjcsomagok közül, a csomagra
újabb határozott tartamú szerződés sem köthető.

Lakossági ÁSZF:
5/c vezetékes internet –
értékesíthető – melléklet 6.1. pont

TV

Mobilinternet

Új feltételekkel kerülnek bevezetésre az alábbi
alapkínálati csomagok: IPTV Alap csomag, IPTV Szuper
Családi HD csomag, műholdas (SAT) Alap csomag,
műholdas (SAT) Szuper Családi HD csomag.

Lakossági ÁSZF:
2/d függelék 1.1., 4.1. pontok
5/d tv - értékesíthető - melléklet
2.1., 2.3., 3., 4.1., 4.3. pontok

A NetMánia XS díjcsomag lezárása miatt új feltételekkel Lakossági ÁSZF:
vehető igénybe a Home 50 GB otthoni használatra
5/a havidíjas – értékesíthető –
szánt mobilinternet szolgáltatás.
melléklet 2.3.d. pont

A fenti változásokról az előfizetőket a 2017. október 19-én megjelent sajtóközleményben értesítettük.
A Lakossági ÁSZF akciókat tartalmazó 9. sz. mellékletének 2017. október 20-tól hatályos változásai:
Érintett
szolgáltatás
Mobil hang

TV

Valamennyi
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása
Bevezetésre kerül a havidíj kedvezmény készülék
nélküli, 1 éves határozott időtartamra kötött
szerződésekre vonatkozó akció.
Bevezetésre kerül a MoziKlub promóció.

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

9. sz. melléklet

Törlésre kerülnek a következő akciók: Promóciós
Havidíj kedvezmény; Szuper HBO MaxPak; Szuper
HBO Pak; Dominóról havidíjas előfizetésre váltás
esetén havidíjkedvezmény; Vezetékes havidíj promóció; 9. sz. melléklet
Havidíj promóció Net 10 GB mobilinternet csomag
igénybevételéhez; Korlátlan nyári adatforgalom; Sat
+Net.

Vezetékes
internet, tv, mobil Módosulnak az Integrált promóciós ajánlat
hang,
igénybevételi feltételei.
mobilinternet

9. sz. melléklet

