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

Érintett
szolgáltatás
Valamennyi
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása
Pontosításra kerülnek az egyéb elektronikus hírközlés útján
történő értesítés szabályai.

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és
pontok
Lakossági ÁSZF
Törzsrész 12.1.2.2. pont

Lakossági ÁSZF
5/a Domino - értékesíthető Törlésre kerül a díjszabásból a 16464-es emeltdíjas SMS és
Mobil hang, SMS
melléklet 4.4.7.3. pont
eseménydíjas hangszolgáltatás rövidszáma.
5/a havidíjas – értékesíthető melléklet 4.4.4.3. pont
Módosításra kerülnek a megkötött egyedi előfizetői
Lakossági ÁSZF
szerződésekre is kiterjedő hatállyal, az otthoni szolgáltatásokra Törzsrész 7.1.6. pont
vonatkozó, határozott tartamú előfizetői szerződések szabályai. A 5/b vezetékes telefon szerződés határozott tartamán belül a szolgáltatás megtartása
értékesíthető - melléklet 1.1.7.
Vezetékes hang, mellett az előfizetői díjcsomagváltás jogkövetkezmények
és 3.1.2. pontok
vezetékes internet, alkalmazása nélkül lehetséges, akár kisebb, akár nagyobb
5/c vezetékes internet TV
díjcsomagra történő váltás esetén. SAT TV és IPTV szolgáltatások értékesíthető - melléklet 5.
közötti váltásra ezek a feltételek az eltérő szolgáltatási jelleg miatt pont
nem érvényesülnek, a két típus közötti váltás határozott tartamú 5/d tv - értékesíthető szerződés esetén csak jogkövetkezmények alkalmazása mellett melléklet 1.2.2. pont
lehetséges.
9. sz. melléklet
Pontosításra kerülnek a telepítési- belépési díjból kapott
kedvezményre vonatkozó szabályok. A határozott időtartamon
belüli felmondás, vagy az előfizetői szerződésszegésre alapított
Valamennyi
Lakossági ÁSZF
szolgáltatói felmondás esetén a telepítési- , belépési díjból kapott
szolgáltatás
Törzsrész 7.1.6. pont
kedvezmény összegét kell visszafizetni. A határozott tartamból
letöltött hónapokhoz igazodó arányosításra vonatkozó
rendelkezések törlésre kerülnek.
A Barangoló kártya díjazás részében szereplő „vezetékes vonalra Lakossági ÁSZF
indított belföldi hívások” megnevezés az ÁSZF-ben alkalmazott 5/b vezetékes telefon –
Vezetékes telefon
fogalmaknak megfelelően pontosításra kerül, továbbá rögzítésre értékesíthető – melléklet
kerül, hogy a feltüntetett díjak bruttó díjak.
3.4.6. pont
Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas – értékesíthető –
melléklet 5.3. pont
Módosításra kerül a 1446-os díjmentes rövidszámhoz tartozó
Mobil hang,
5/a Domino – értékesíthető –
megnevezés azzal, hogy a rövidszám a Flip ügyfélszolgálati
vezetékes hang
melléklet 5. pont
hívószámot jelöli.
5/b vezetékes telefon –
értékesíthető – melléklet
3.4.9. pont
Vezetékes internet

Módosításra, illetve kiegészítésre kerülnek a szünetmentes
szolgáltatóváltással kapcsolatos rendelkezések.

Lakossági ÁSZF
6. melléklet 3. pont

Meghatározásra kerülnek a helyhez kötött internet hozzáférés
Vezetékes internet
szolgáltatás mellett biztosított WIFI szolgáltatás feltételei

Lakossági ÁSZF
2/c. melléklet 1.2. pont
10. melléklet

Lezárásra kerülnek a Mobil Korlátlan hang, a Net 500MB és Net
2GB mobilinternet díjcsomagok, valamint a DJA Net 2 GB
Mobil hang, mobil kedvezmény. A díjcsomagokra 2018. június 1-jétől új előfizetői
internet
szerződés nem köthető ill. ezen csomagokba való váltás sem
lehetséges, a meglévő előfizetők azonban a díjcsomagokat
változatlan feltételekkel vehetik igénybe.

Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas - értékesíthető –
melléklet 2.1.1., 2.3. és 3.5.
pontok
5/a havidíjas - lezárt –
melléklet 1.1.9., 1.2.1. és
1.2.8. pontok
8. melléklet 1.2.1., 1.2.2., 2.7.
pontok

Valamennyi
szolgáltatás

A Mobil Korlátlan hang díjcsomag lezárásával egyidejűleg
lezárásra kerül a Magenta1 All-in kedvezménycsomag. A
kedvezménycsomag újonnan nem vehető igénybe, az arra már
szerződött előfizetők a kedvezménycsomagot változatlan
feltételekkel vehetik igénybe.

Lakossági ÁSZF
8. melléklet 1.2.3. és 1.3.2.
pontok

Az előfizetőinket a 2018. áprilisi számlában, illetve a 2018. április 27-én megjelent sajtóközleményben értesítettük.

