A Lakossági ÁSZF 2018. április 1-jétől és 2018. április 30-tól hatályos azon változásai, melyekről az
előfizetőinket a hatálybalépést 30 nappal megelőzően értesítettük:

Érintett
szolgáltatás

TV

TV

TV

TV

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok

Kivezetésre kerülnek az alábbi, értékesítésében korábban lezárt
televízió szolgáltatások:
• Analóg kábeltelevízió hálózaton nyújtott Start, Alap, Családi,
Minimum, Baráti, Szociális és Rádió csomagok (Analóg
alapcsomagok);
• Digitális kábeltelevízió hálózaton nyújtott Családi és
Családi+HD csomagok (Digitális alapkínálati csomagok)
• Digitális kábeltelevízió hálózaton a Családi és Családi+HD
csomagok mellett nyújtott Pulse, NightLife, HBO Pak, HBO
Maxpak, Fishing and Hunting prémium csatorna, Unitel
Classica prémium csatorna, BULI+, FELFEDEZO+,
EROTIKA+, KALAND+, GYERMEK+, HBO SUPER MAX
PAK, SZÓRAKOZZ+, VILÁG+, FILMBOX, Nagyvilág,
Filmvilág kiegészítő csomagok (Digitális kiegészítő
csomagok)

Lakossági ÁSZF
2/d függelék 2., 3. pont
3/d melléklet 2.1. pont
5/d tv – lezárt – melléklet
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.3.,
2.3.1., 2.3.2., 2.4., 2.5., 2.5.1.,
2.5.3., 2.6., 2.6.1., 2.10.
pontok

Kivezetésre kerül az értékesítésében korábban lezárt Kódolatlan
Digitális Kábel TV Családi csomag.

Lakossági ÁSZF
2/d függelék 3.1., 3.5. pont
3/d melléklet 2.2. pont
5/d tv – lezárt – melléklet
2.11.1., 2.11.2., 2.11.6.
pontok

Megszüntetésre kerül az IPTV alkalmazáson keresztül történő
szerződésmódosítás lehetősége. Törlésre kerülnek továbbá a
2017. április 1-jei hatállyal megszüntetett műholdas televízió
szolgáltatás (SAT TV) keretében nyújtott interaktív
szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések.
Az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való,
határokon átnyúló hordozhatóságára vonatkozó szabályokkal
összefüggésben módosításra kerülnek a TV GO szolgáltatás
igénybevételi feltételei, valamint bevezetésre kerül az Inaktív
felhasználó fogalma.

Lakossági ÁSZF
2/d melléklet 2.6.2., 3.3.3.,
3.3.4., 4.1. pontok
Lakossági ÁSZF
2/d melléklet 4.1., 4.3.1.,
4.3.4., 4.4. pontok

Lakossági ÁSZF:
5/a havidíjas - értékesíthetőTörlésre kerülnek a díjszabásból a következő fogadott emeltdíjas
SMS
melléklet 4.4.4.2. pont
SMS rövidszámok: 165165, 169169.
5/a Domino - értékesíthetőmelléklet 4.4.7.2. pont
Lakossági ÁSZF
Lezárásra kerül a Home 50 GB otthoni használatra szánt
5/a havidíjas – értékesíthető –
mobilinternet szolgáltatás azzal, hogy a szolgáltatásra 2018.
Mobil internet
melléklet 2.3.d. pont
április 1-jét követően új előfizetői szerződés nem köthető, a már
5/a havidíjas – lezárt –
meglévő előfizetői szerződések feltételei nem módosulnak.
melléklet 1.2.7. pont
Az előfizetőinket a 2018. februári számlában, illetve a 2018. február 28-án megjelent sajtóközleményben értesítettük.

2018. április 30-tól hatályos változások:

Érintett
szolgáltatás

TV

TV

A FOX csatorna helyén 2018. április 30-tól kezdődően a Film4
csatorna kerül elosztásra.

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok
Lakossági ÁSZF
2/d függelék 1.1. és 4.1.
pontok

Csatorna elnevezés változása 2018. április 30-tól: a STORY4
csatorna neve TV4-re, a STORY5 csatorna neve STORY4-re, a
GALAXY csatorna neve GALAXY4-re módosul.

Lakossági ÁSZF
2/d függelék 1.1., 2.1., 2.4.,
4.1. pontok

Módosítás lényegének rövid leírása

A fenti változásokról az előfizetőinket a 2018. márciusi számlában értesítettük.

A Lakossági ÁSZF 2018. április 1-jétől és 2018. április 11-től hatályos azon új változásai, melyekről az
előfizetőket a hatálybalépést megelőzően értesítettük:
2018. április 1-jétől hatályos új változások:
Érintett
szolgáltatás

Mobil hang,
vezetékes hang

TV

TV

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok
Lakossági ÁSZF
Bekerül a díjszabásba a JuPiNet Kft. 1251-es díjmentes, valamint 5/a Domino –értékesíthető a HBCom Kábel Nonprofit Kft. 1241-es és a Remicro Kft. 1204-es, melléklet 5. pont
5/a havidíjas - értékesíthető mobil hálózatból vezetékes hálózatba irányuló, vezetékes
melléklet 5.3. pont
hálózatból helyi hálózatba irányuló hívás szerint díjazott
5/b vezetékes telefon –
rövidszáma.
értékesíthető – melléklet
3.4.9. pont
Módosítás lényegének rövid leírása

Az IPTV szolgáltatásnál elérhetővé válnak a Danubia TV és a
Kurca TV helyi televízió csatornák.

Lakossági ÁSZF
2/d függelék 1.4. pontja

Csatorna elnevezés változása: 2018. március 1-jétől: a Spíler TV
csatorna neve Spíler1 TV-re, a Spíler HD csatorna neve Spíler1
HD-re módosult.

Lakossági ÁSZF
2/d függelék 1.1., 4.1. pont

2018. április 11-től hatályos új változás:
A fenti változásokról előfizetőinket a 2018. április 29-én megjelenő sajtóközleményben értesítettük.
A módosítással érintett
Érintett
Módosítás lényegének rövid leírása
dokumentumok, fejezetek és
szolgáltatás
pontok
Lakossági ÁSZF
Csatorna elnevezés változása 2018. április 11-től: a Classica
2/d függelék 1.1., 1.2., 1.5.,
TV
csatorna neve Stringray Classica-ra módosul.
2.2., 2.4., 4.1., 4.2., 4.4.
pontok

A Lakossági ÁSZF 9. sz., akciókat tartalmazó mellékletét érintő 2018. április 1-jétől hatályos módosításai:

Érintett
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

Törlésre kerülnek a következő akciók: Havidíj kedvezmény
készülék nélküli, 1 éves határozott időtartamra kötött
Mobil hang, mobil
szerződésekre; Domino előfizetésről havidíjas előfizetésre váltás
internet
esetén havidíjkedvezmény; Domino Most opció
Módosításra kerülnek a 2018. március 1-jai hatállyal bevezetett
Mobil hang, mobil Domino előfizetésről havidíjas előfizetésre váltás esetén
internet
havidíjkedvezmény akció igénybevételi feltételei.
Vezetékes
internet, TV

Pontosításra kerülnek a következő akciók: Internet promóciós
kedvezmény 100%; Promóciós kedvezmény (TV); Promóciós
kedvezmény (vezetékes internet)

Bevezetésre kerül a KalászNet előfizetők mobil havidíj
Mobil hang, mobil
kedvezménye.
internet

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok

9. sz. melléklet

9. sz. melléklet

9. sz. melléklet

9. sz. melléklet

A Lakosságit ÁSZF-et érintő szövegpontosítások:

Érintett
szolgáltatás

Mobil internet

Valamennyi
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása
Szövegpontosítás: a Korlátlan TV és film opció havidíja 1 Ft-tal
csökkentésre kerül, melynek indoka a 2018. január 1-jei ÁFA
változás miatt módosított díj kerekítési hibája.
Frissítésre kerülnek a békéltető testületek elérhetőségei.

A módosítással érintett
dokumentumok, fejezetek és
pontok
Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas – értékesíthető –
melléklet 2.3.1.2. pont
Lakossági ÁSZF
1. sz. melléklet 5. pont

