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

Érintett
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

Kivezetésre kerülnek az alábbi, értékesítésében korábban lezárt
televízió szolgáltatások:
• az IPTV Koktél csomag;
• a Sport Mix, World Mix, Movie Mix, News Mix, Fun Mix és
TV
Lifestyle Mix Koktél csomaghoz rendelhető kiegészítő
csomagok;
• a Videotéka előfizetéses műsorkölcsönzés kiegészítő
szolgáltatás.
Egyes, külön megrendelésre esetileg alkalmazott műszaki
díjtételek csere folytán helytelenül szerepelnek az általános
szerződési feltételekben, a Szerelői opció díja helyesen 7 112 Ft
helyett 3 900 Ft, míg a Kiszállási díj (hibaelhárítás vagy Előfizető
egyedi kérésére történő szerelési munka megrendelése esetén) 3
Vezetékes internet 900 Ft helyett 7 112 Ft.
A kiszállási díj megnevezése a díj tényleges alkalmazási körének
megfelelően, a közérthetőség érdekében a következők szerint
módosul: Kiszállási díj (nem a szolgáltató érdekkörébe tartozó
hiba esetén előfizető által megrendelt hibaelhárítás vagy Előfizető
egyedi kérésére történő szerelési munka esetén).
A költségek változása alapján módosításra kerül az IPTV
hálózaton, a műholdas televízió hálózaton (SAT TV) és a digitális
kábeltelevízió hálózaton nyújtott Közszolgálati csomag havi
hozzáférés biztosítási díja, valamint az egyszeri hozzáférési díja.
Az egyszeri hozzáférési díj változása a Közszolgálati csomag
meglévő előfizetőjét nem érinti, a havi hozzáférés biztosítási díj
változása a csomag meglévő előfizetőjét is érinti.
IPTV hálózaton nyújtott Közszolgálati csomag havi hozzáférés
biztosítási díja 967 Ft-ról 918 Ft-ra csökken (a csökkenés mértéke
49 Ft), a csomag egyszeri hozzáférési díja 51 564 Ft-ról 45 321
TV
Ft-ra csökken (a csökkenés mértéke 6 243 Ft)
A SAT TV hálózaton nyújtott Közszolgálati csomag havi
hozzáférés biztosítási díja 784 Ft-ról 996 Ft-ra emelkedik (az
emelkedés mértéke 212 Ft), a csomag egyszeri hozzáférési díja
18 022 Ft-ról 19 033 Ft-ra emelkedik (az emelkedés mértéke
1011 Ft)
A digitális kábeltelevízió hálózaton nyújtott Közszolgálati csomag
havi hozzáférés biztosítási díja 818 Ft-ról 1 151 Ft-ra emelkedik
(az emelkedés mértéke 333 Ft), a csomag egyszeri hozzáférési
díja 22 023 Ft-ról 13 269 Ft-ra csökken (a csökkenés mértéke
8 754 Ft).
Módosulnak a Magenta1 kedvezménycsomag igénybevételi
feltételei azáltal, hogy kedvezménycsomagba bevonható
Valamennyi
szolgáltatások és díjcsomagok köre megváltozik; a módosítás a
szolgáltatás
Magenta1 kedvezménycsomagot már igénybe vevő előfizetőket
nem érinti.

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és
pontok
Lakossági ÁSZF
2/d függelék 1.1., 1.2., 1.3.,
1.5. pontok
2/d melléklet 4.2.2.1. pont
5/d tv - lezárt - melléklet:
1.1.1., 1.2.1., 1.3., 1.5., 1.8.,
3.2.1., 3.3., 3.8. pontok

Lakossági ÁSZF
5/c vezetékes internet értékesíthető - melléklet 7. és
8. pont

Lakossági ÁSZF
5/d tv – értékesíthető –
melléklet 2.3., 2.6., 4.3., 4.5.
pontok
5/d tv – lezárt – melléklet 1.3.,
1.6., 2.2., 2.3.3., 2.7., 2.9.6.,
3.3., 3.5. pontok

Lakossági ÁSZF
8. melléklet 1.2. pont

A következő rövidszámok díjazása megváltozik: 1203 – ViDaNet
Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt.; 1213 – Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.; 1222 – Kapulan Kft.; 1248 –
ACE Telekom; 1418 – Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt.; 14888 –
Vezetékes telefon,
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. A korábban
mobil hang
díjmentesen hívható rövid számok mobil hálózatból indított
hívások esetén vezetékes hálózatba irányuló hívás díja szerint,
vezetékes hálózatból indított hívások esetén pedig helyi
hálózatba irányuló hívás díja szerint lesznek díjazottak.

SMS

Lezárásra kerülnek a Domino és havidíjas előfizetők részére
kínált SMS S és SMS M csomagok, azok 2018. május 1-jétől
nem igényelhetőek, azon előfizetőket, akik ilyen SMS csomagot
rendeltek korábban, a változás nem érinti, a csomagokat
változatlan feltételekkel vehetik igénybe.

Lakossági ÁSZF
5/a Domino - értékesíthetőmelléklet 5. pont;
5/a havidíjas - értékesíthető melléklet 5.3. pont;
5/b vezetékes telefon értékesíthető - melléklet 3.4.9.
pont
Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas - értékesíthető melléklet 3.3. pont
5/a havidíjas - lezárt melléklet 1.5. pont
5/a Domino - értékesíthető melléklet 3.2. pont
5/a Domino - lezárt - melléklet
1.1.2. pont

Az előfizetőinket a 2018. márciusi számlában, illetve a 2018. március 29-én megjelent sajtóközleményben
értesítettük.

A Lakossági ÁSZF 2018. május 1-jétől és 2018. május 8-tól hatályos azon új változásai, melyekről az előfizetőket
a hatálybalépést megelőzően értesítettük:
2018. május 1-jétől hatályos új változások:

Érintett
szolgáltatás

TV

Mobil hang és
mobil internet

Módosítás lényegének rövid leírása

Az IPTV szolgáltatásnál elérhetővé válik az Orosházi Városi
Televízió helyi televízió csatorna.
Új díjcsomagok kerülnek bevezetésre: Mobil XXL korlátlan hang
díjcsomag, valamint a mobil hang díjcsomagok mellett igénybe
vehető Net Alap (bennefoglalt EU-ban is felhasználható
adatmennyiség 1 GB) és Net 3GB mobilinternet díjcsomagok és
a DJA Net Alap kedvezmény. Az új díjcsomagok bevezetésével
egyidejűleg kiegészítésre kerülnek a Magenta1
kedvezménycsomag igénybevételi feltételei.

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és
pontok
Lakossági ÁSZF
2/d függelék 1.4. pontja
Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas - értékesíthető –
melléklet 2.1.1., 2.3. és 3.5.
pontok
8. melléklet 1.2.1., 1.2.2.,
1.2.4., 1.3.1. és 2.7. pontok

2018. május 8-tól hatályos új változások:

Érintett
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és
pontok

Az IPTV és műholdas televízió (SAT TV) hálózaton nyújtott
Lakossági ÁSZF
Családi+HD és Szuper Családi HD díjcsomagok esetében
2/d függelék 1.1. és 4.1.
TV
elérhetővé válnak a következő HD televízió csatornák: Paramount
pontjai
Channel HD, Eurosport2 HD, AMC HD, National Geographic Wild
HD, Viasat3 HD.
A fenti változásokról előfizetőinket a 2018. április 27-én megjelenő sajtóközleményben értesítettük.
A Lakossági ÁSZF 9. sz., akciókat tartalmazó mellékletét érintő 2018. április 1-jétől hatályos módosításai:

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és
pontok

Mobil internet

Bevezetésre kerül a Magenta1 kedvezménycsomaghoz
kapcsolódó promóció.

9. sz. melléklet

Mobil internet

Bevezetésre kerül az Online Domino Fix Extra SIM kártya
promóció.

9. sz. melléklet

Érintett
szolgáltatás

Mobil hang, mobil Bevezetésre kerül az Új havidíjas mobil díjcsomagok
internet
valamelyikére vonatkozó kedvezmény.
TV

Bevezetésre kerül a MoziKlub első hó 0 Ft promóció.

9. sz. melléklet

9. sz. melléklet

