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

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és pontok

Törlésre kerülnek a korábban megszűnt mobiljegyre
vonatkozó rendelkezések.

Lakossági ÁSZF
2/a melléklet 1.9. és 3.2.2. pontok

Lakossági ÁSZF
2/a melléklet 3.1.2.3., 3.1.2.9. és 6.3.
pontok
Lezárásra kerül a NapiNet és Domino NapiNet
5/a Domino - értékesíthető adatdíjcsomag, az Autóskártya, Data (Adatátviteli), Fax,
melléklet 2.1.1., 2.3., 3.1., 4.2.2.,
Információs SMS (infoSMS) és Információs MMS (infoMMS) 4.2.4., 4.3.2., 4.4.7.1. és 5. pontok
Mobil internet, szolgáltatás, a DuoNet opció, a Hangposta csomag és a T- 5/a Domino - lezárt - melléklet 1.1.,
mobil hang, SMS, Percek kedvezmény azzal, hogy 2019. március 1-jét
1.2. és 1.4. pontok
MMS
követően a díjcsomagra és opcióra új előfizetői szerződés 5/a havidíjas - értékesíthető nem köthető, a meglévő előfizetők igénybevételi feltételei melléklet 2.1.1., 2.2.2., 2.2.3., 3.2.,
nem módosulnak, valamint szolgáltatások és kedvezmény 4.1.5., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6., 4.3.3.,
igénybevételére a fenti időpontot követően nincs lehetőség. 5.2. és 5.3. pontok
5/a havidíjas - lezárt - melléklet
1.2.10., 1.2.11., 1.2.12., 1.4. és az új
1.5. pontok
Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas – értékesíthető –
Törlésre kerül a díjszabásból a 161162 fogadott emeltdíjas
SMS
melléklet 4.4.4.2. pont
SMS rövidszám.
5/a Domino – értékesíthető –
melléklet 4.4.7.2. pont
Lakossági ÁSZF
2/d melléklet 3.3.2.1. pont
2/d függelék 4.3. pont
2019. március 1-jével kivezetésre kerül a korábban lezárt
TV
5/d tv - értékesíthető - melléklet 4.1.,
Sat Szociális csomag.
4.3., 4.5. és 4.7. pontok
5/d tv - lezárt - melléklet 2.9.2., 3.1.1.,
3.3. és 3.7. pontok
Módosításra kerülnek a Hoppá Plusz 201809 díjcsomag
igénybevételi feltételei azzal, hogy 2019. március 1-jét
követően a havi 5 000 percre vonatkozó korlát törlésre
Lakossági ÁSZF
kerül a helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III. hívásirányok,
Vezetékes hang
5/b vezetékes telefon – értékesíthető
Egyéb szolgáltató 1 és Egyéb szolgáltató 2 kategóriába
– melléklet 3.1.2. pont
tartozó szolgáltató hálózatába, valamint a Magyar Telekom
mobil, illetve Telenor és Vodafone, továbbá az egyéb mobil
alapdíjas irányokba indított hívások tekintetében.
A Magyar Telekom egyetemes kötelezettségével
összefüggésben meghatározásra kerül az elektronikus
hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről Lakossági ÁSZF
Nyilvános telefon szóló 3/2011. (X.26.) NMHH rendelet 1. sz. mellékletének 5/b vezetékes telefon – értékesíthető
2.1.3. pontja alapján meghatározott, 62 (Szeged)
– melléklet 2.2.1. pont
hívószámú számozási területén a nyilvános telefonállomások impulzusszámláláson alapuló forgalmi díja az

első impulzus esetén 40 Ft-ban, minden további impulzus
esetén 20 Ft-ban kerül meghatározásra. Az impulzusok
időtartama hívásirányok szerint: helyi és helyközi I
csúcsidőben 41, csúcsidőn kívül 86,70, helyközi II és
Belföldi távolsági csúcsidőben 21,90 csúcsidőn kívül
45,70, mobil csúcsidőben 7,3, csúcsidőn kívül 11 mp.
Nemzetközi 1-es zónában 8,3, 2-es 7,3, 3-as 6,4, 4-es 4,6, 5ös 3,6 6-os és 7-es 2,8, 8-as és 9-es 1,8 a 10 és 11
zónákban 1 mp.
Az előfizetőinket a 2019. januári számlában, illetve a 2019. január 29. napján megjelenő sajtóközleményben
értesítettük.

