A Lakossági ÁSZF 2017. november 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a
hatálybalépést 30 nappal megelőzően értesítettük:

Érintett
szolgáltatás

TV

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok

Az IPTV szolgáltatásnál elérhetővé válnak az
alábbi helyi televízió csatornák: Telin TV, Békés
TV, Kölcsey TV és Makó TV.

2/d függelék 1.4. pontja

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

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

Érintett
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

TV

Az IPTV szolgáltatásnál elérhetővé válnak az
alábbi helyi televízió csatornák: Telekeszi, Keszi
Channel, Balaton, TiszapART.

Mobil internet

A Mobil Korlátlan hang díjcsomag
megrendelhetősége visszavonásig, a Net
Korlátlan adatdíjcsomag megrendelhetősége
2017. december 31-ig meghosszabbításra kerül.

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok
2/d függelék 1.4. pont

5/a havidíjas - értékesíthető melléklet 2.1.1., 2.3. pontja
5/a havidíjas - értékesíthetőmelléklet 4.4.4.2. pont

SMS

Mobil hang,
mobil internet

Bekerül a díjszabásba két új fogadott emeltdíjas
SMS rövidszám: a 169961 (díja bruttó: 960Ft/db, 5/a Domino - értékesíthetőnettó: 755,9Ft/db) és a 165561 (díja bruttó:
melléklet 4.4.7.2. pont
1270Ft/db, nettó: 1000Ft/db).

Bevezetésre kerülnek az üzleti előfizetők által
igénybe vehető Üzleti Trend díjcsomagok.

2. mellélet 12.2.2.4. pont

5/a Domino - értékesíthetőmelléklet 5. pontja

Vezetékes hang, Bekerül a díjszabásba a Pickup Kft. 1224-es
mobil hang
díjmentes rövidszáma.

5/a havidíjas - értékesíthető melléklet 5.3. pontja
5/b vezetékes telefon értékesíthető - melléklet 3.4.9.
pontja

5/a havidíjas - értékesíthető melléklet 5.3 pontja

A megszűnt GTS Hungary Távközlési Kft-hez
Vezetékes hang,
tartozó, következő rövidszámok törlésre
mobil hang
kerülnek a díjszabásból: 1267, 1415.

5/a Domino - értékesíthetőmelléklet 5 pontja
5/b vezetékes telefon értékesíthető - melléklet 3.4.9
pontja
6. sz. melléklet 2.1.2. pont

Vezetékes
internet

Bevezetésre kerülnek az Otthoni Internet 500 és
Otthoni Internet 2000 vezetékes internet
csomagok.

valamennyi
szolgáltatás

A Magenta1 kedvezménycsomagok
igénybevételi feltételei kiegészülnek az újonnan
bevezetett Otthoni Internet 500 és Otthoni
Internet 2000 díjcsomagokkal.

4/c melléklet 2. és 3.1.3.
pontjai
5/c vezetékes internet értékesíthető - melléklet 6.1.
pont
8. melléklet 1.2.1., 1.2.2.,
1.2.3., 1.3.1. pontok

A fenti változásokról az előfizetőket a 2017. október 31-én megjelenő sajtóközleményben értesítettük.
A Lakossági ÁSZF akciókat tartalmazó 9. sz. mellékletének 2017. november 01-től hatályos
változásai:

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok

Mobil internet

Bevezetésre kerül a 3 GB 3 napra promóció.

9. sz. melléklet

Mobil internet

Bevezetésre kerül a 300 MB 7 napra promóció.

9. sz. melléklet

Érintett
szolgáltatás

