A Lakossági ÁSZF 2019. február 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a hatálybalépést
30 nappal megelőzően értesítettük:
Érintett
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és pontok

Az előfizetői szerződésben rögzített alapadatokon túl
Lakossági ÁSZF
további adatok felvétele a nyilvántartásba (névsorba,
Vezetékes telefon
5/b vezetékes telefon – értékesíthető
tudakozóba) alkalmanként 952 Ft díjazásúról díjmentessé
– melléklet 3.3.1. pont
válik.
Lezárásra kerül az Otthoni Internet 4G otthoni használtra
Lakossági ÁSZF
szánt mobilinternet szolgáltatás azzal, hogy 2019. február 1- 5/a havidíjas - értékesíthető Mobil internet jét követően a díjcsomagra új előfizetői szerződés nem
melléklet 2.2.5. pont
köthető, a meglévő előfizetők igénybevételi feltételei nem 5/a havidíjas - lezárt – melléklet
módosulnak.
1.2.7. pont
Pontosításra kerülnek a számhordozási igény jogellenes
Vezetékes telefon elutasítása esetén a Szolgáltatót terhelő kötbér
Lakossági ÁSZF
és mobil
megfizetésére vonatkozó rendelkezések azzal, hogy a
6. melléklet 1.5.3. pont
szolgáltatások kötbérfizetési kötelezettséget keletkeztető esetek pontosan
meghatározásra kerülnek.
A fenti változásokról előfizetőinket a 2018. decemberben kiküldött számlavégi üzenetben és a 2018. december 28án megjelenő sajtóközleményben értesítettük.
A Lakossági ÁSZF 2019. február 1-jétől hatályos azon új változásai, melyekről az előfizetőket a hatálybalépést
megelőzően értesítettük:

Érintett
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

SMS

Új fogadott emelt díjas SMS számtartományok kerülnek
bevezetésre az alábbiak szerint:
06 90 / 650 (000-199) – nettó 551,1 Ft; bruttó 700 Ft/db
06 90 / 650 (200-399) – nettó 787,4 Ft; bruttó 1 000 Ft/db
06 90 / 650 (400-599) – nettó 984,3 Ft; bruttó 1 250 Ft/db
06 90 / 650 (600-799) – nettó 1417,3 Ft; bruttó 1 800 Ft/db
06 90 / 650 (800-999) – nettó 1968,5 Ft; bruttó 2 500 Ft/db
06 90 / 651 (000-199) – nettó 2204,7 Ft; bruttó 2 800 Ft/db
06 90 / 651 (200-399) – nettó 2992,1 Ft; bruttó 3 800 Ft/db
06 90 / 651 (400-599) – nettó 3307,1 Ft; bruttó 4 200 Ft/db
06 90 / 651 (600-799) – nettó 3543,3 Ft; bruttó 4 500 Ft/db
06 90 / 651 (800-999) – nettó 3937 Ft; bruttó 5 000 Ft/db

Mobil hang,
vezetékes hang,
SMS

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és pontok

Lakossági ÁSZF
5/a Domino - értékesíthető- melléklet
4.4.7.2. pontja.
5/a havidíjas - értékesíthető melléklet 4.4.4.2. pontja

Lakossági ÁSZF
5/a Domino - értékesíthető- melléklet
4.4.5. pontja.
Bekerül a díjszabásba a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány
5/a havidíjas - értékesíthető hívásonként, illetve SMS-enként 500 Ft adományozott
melléklet 4.4.4.6. pontja.
összeggel elérhető13620-as adománygyűjtő száma.
5/b vezetékes telefon - értékesíthető
- melléklet 3.4.12. pontja

TV

Az IPTV szolgáltatásnál elérhetővé válik a Promontor TV helyi
televízió csatorna.

Lakossági ÁSZF
2/d függelék 1.4. pontja

A fenti változásokról előfizetőinket a 2019. január 29-én megjelenő sajtóközleményben értesítettük.

A Lakossági ÁSZF 9. sz., akciókat tartalmazó mellékletét érintő 2019. február 1-jétől hatályos módosításai:

Érintett
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és
pontok

Mobil hang

Visszavonásig, de legkésőbb 2019. március 31. napjáig
meghosszabbításra kerül az IPTV 2. és 3. set top boksz havidíj
kedvezmény.

9. sz. melléklet

Módosításra kerülne a Telekom Wi-Fi Fon akció igénybevételi
feltételei azzal, hogy a továbbiakban az otthoni vezetékes internet
Vezetékes internet
9. sz. melléklet
előfizetők részére a jogosultságot nem biztosított a díjcsomag
igénybevételével egyidejűleg.

