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

Vezetékes
telefon, mobil
hang, SMS

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és pontok

Működésének
befejezése
miatt
kikerül
a Lakossági ÁSZF
csatornakiosztásból a Vásárhely TV helyi televízió csatorna. 2/d. függelék 1.4. pont

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1971.
rendeletével módosított 2015/2120. rendelete szabályozza
az otthoni és mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén az adott
tagállamból EU irányba indított alapdíjas hívások és SMS-ek
díját. Az alapdíjas EU irányú nemzetközi hívások
(Magyarországról indított) díja a továbbiakban 76,6 Ft/ perc,
a küldött SMS díja 23,8 Ft/ db. Egyidejűleg aktualizálásara
kerül a nemzetközi díjzóna besorolás.

A Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft.
elnevezése pontosításra kerül, valamint a mobil szolgáltatók
Vezetékes telefon között a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Kft.
hálózatát használó szolgáltató helyett a Magyar Telekom
Nyrt. hálózatát használó szolgáltatóként kerül feltüntetésre.
A 74-es (Szekszárd) és 75-ös (Paks) földrajzi számozási
területeken a Magyar Telekom Nyrt. 2019. május 1-jét
követően nem nyújt egyetemes hírközlési szolgáltatást, a
Egyetemes
62-es (Szeged) földrajzi számozási területen viszont ezen
szolgáltatás
dátumtól kezdődően egyetemes hírközlési szolgáltatást is
nyújt az előfizetőknek. Egyúttal a 2.1.1. – 2.1.38. pontok
számozásra javításra kerül, azok 1.2.1. – 1.2.38-as
pontokként kerülnek feltüntetésre.
A Szolgáltató a nyilvános telefonhálózathoz hozzáférést
biztosító egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatást a
Egyetemes
továbbiakban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
szolgáltatás
SK/8405-2/2018. számú határozatában foglaltak szerint
biztosítja.
Módosul az arra vonatkozó szövegrész, hogy az egyedi
értékhatár elérésének 120% -a helyett 100%-ának
Valamennyi
elérésekor jogosult a Szolgáltató a szolgáltatás
szolgáltatás
korlátozására (az egyedi előfizetői szerződéseket a változás
nem érinti).
Az előfizetőinket a 2019. márciusi számlában értesítettük.

Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas – értékesíthető –
melléklet 2.1.1. és 6. pontok
5/a havidíjas – lezárt – melléklet
1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5., 1.1.6.,
1.1.7., 1.2.6. és 1.3. pontok
5/a Domino – értékesíthető –
melléklet 2.1.1. és 6. pontok
5/a Domino – lezárt – melléklet
1.1.1. és 1.3. pontok
5/b vezetékes telefon – értékesíthető
- melléklet 3.1.1., 3.1.2. és 4. pontok
5/b vezetékes telefon – lezárt melléklet 1.1., 1.2.,1.3., 1.4., 1.5.,
1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.11., 1.12.1.,
1.12.2., 1.12.3., 1.12.4., 1.13., 1.14.,
1.15., 2.1., 2.2. és 2.3. pontok
Lakossági ÁSZF
5/b vezetékes telefon – értékesíthető
– melléklet 4. pont

Lakossági ÁSZF
3/b melléklet 1.1., 1.3., 2.1.30.,
2.1.31. és új 2.1.38. pontok

Lakossági ÁSZF
2/b melléklet 2.10.2. pont

Lakossági ÁSZF
Törzsrész 5.2.1. pont

A Lakossági ÁSZF 2019. május 1-jei változásaihoz kapcsolódó szövegpontosítás, melyről az előfizetőket a 2019.
április 5. napján megjelenő sajtóközleményben értesítettük:

Érintett
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

Az előfizetők részére 2019. márciusában kiállításra kerülő
számlalevélben küldött, az adott tagállamból EU irányba
indított alapdíjas hívások díjáról szóló számlavégi üzenet
Vezetékes hang, tévesen azt tartalmazza, hogy az alapdíjas EU irányú
Mobil hang
nemzetközi hívások (Magyarországról indított) díja a
továbbiakban 76,6 Ft/perc. A helyes, Lakossági ÁSZF-ben is
feltüntetett díj ezzel szemben 75,6 Ft/perc az érintett
hívásokra vonatkozóan.

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és pontok
Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas – értékesíthető –
melléklet 2.1.1. és 6. pontok
5/a havidíjas – lezárt – melléklet
1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5., 1.1.6.,
1.1.7., 1.2.6. és 1.3. pontok
5/a Domino – értékesíthető –
melléklet 2.1.1. és 6. pontok
5/a Domino – lezárt – melléklet
1.1.1. és 1.3. pontok
5/b vezetékes telefon – értékesíthető
- melléklet 3.1.1., 3.1.2. és 4. pontok
5/b vezetékes telefon – lezárt melléklet 1.1., 1.2.,1.3., 1.4., 1.5.,
1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.11., 1.12.1.,
1.12.2., 1.12.3., 1.12.4., 1.13., 1.14.,
1.15., 2.1., 2.2. és 2.3. pontok

A Lakossági ÁSZF 2019. május 1-jétől hatályos azon új változásai, melyekről az előfizetőket a hatálybalépést
megelőzően értesítettük:

Érintett
szolgáltatás
Valamennyi
szolgáltatás

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és pontok

Módosítás lényegének rövid leírása
Bevezetésre
kerül
kedvezménycsomag.

a

Magenta

1

Domino

Lakossági ÁSZF
8. sz. – igényelhető – melléklet 2.
pont

Az előfizetőinket a fenti változásokról a 2019. április 25. napján megjelenő sajtóközleményben értesítettük.
A Lakossági ÁSZF 9. sz., akciókat tartalmazó mellékletét érintő 2019. május 1-jétől hatályos módosításai:
Érintett
szolgáltatás
Valamennyi
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és pontok

Törlésre kerülnek a Domino feltöltési bónusz és a Magenta1
kedvezménycsomaghoz kapcsolódó feltöltési bónusz 9. sz. melléklet
akciók.

Mobil hang,
mobil internet

Módosításra kerülnek a Domino Day akció igénybevételi
9. sz. melléklet
feltételei.

Valamennyi
szolgáltatás

Bevezetésre kerülnek a Családi mobil opció kedvezmény és
9. sz. melléklet
a Domino feltöltési bónusz ajánlat akciók.

