
A Lakossági ÁSZF 2020. május 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a hatálybalépést  30 

nappal megelőzően értesítettük:  

 

Az előfizetőinket a 2020. márciusi számlában értesítettük.  

 

A Lakossági ÁSZF 2020. május 1-jétől hatályos azon új változásai, melyekről az előfizetőket a hatálybalépést 

megelőzően értesítettük: 

Érintett 
szo lgáltatás 

Mó dosítás lényegének rövid leírása 
A módosítással érintett 
do kumentumok, fejezetek és pontok 

Vezetékes 
internet, 
vezetékes telefon, 
TV 

Módosításra kerülnek a Telekom otthoni szolgáltatások e-
Pack kedvezményének igénybevételi feltételei. A 
továbbiakban a Szolgáltató a kedvezményt a jogosulttá válás 
időpontját követően első hónapban biztosítja az 
Előfizetőnek a feltételek teljesítésétől függetlenül. 

Lakossági ÁSZF 
8. sz. – igényelhető – melléklet 4. 
pont 

Vezetékes 
telefon, mobil 
hang 

Törlésre kerülnek a 06 90 265 (000 -999) és a 06 90 666 
(100-999) számtartományokba tartozó hívószámok. 

Lakossági ÁSZF 
5/b vezetékes telefon - értékesíthető 
- melléklet 3.4.2. pont 
5/a Domino - értékesíthető - 
melléklet 4.4.4.3. pont 
5/a havidíjas - értékesíthető - 
melléklet 4.4.4.4. pont 

Érintett 
szo lgáltatás 

Mó dosítás lényegének rövid leírása 
A módosítással érintett 
do kumentumok, fejezetek és pontok 

Vezetékes hang, 
vezetékes 
internet 

A UPC Magyarország Kft. beolvadásával összefüggésben az 
általános szerződési feltételekben szereplő UPC 
Magyarország Kft. megnevezés Vodafone Magyarország  Zrt. 
elnevezésre módosul. 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 5.3. pont 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 5. pont 
5/b vezetékes telefon – értékesíthető 
– melléklet 3.4.2., 3.4.9. és 4. pontok 

TV 
Az IPTV hálózaton nyújtott díjcsomagokban elérhetővé 
válnak a Baranya TV és Komló TV helyi televízió csatornák. 

Lakossági ÁSZF 
2/d függelék 1.4. pont 

Vezetékes hang, 
mobil hang 

Elérhetővé válnak a 
06/90 636 (800-899) – bruttó 1 905 Ft/alkalom (nettó 1 500 
Ft/alkalom), 
06/90 636 (900-999) – bruttó 5 080 Ft/alkalom (nettó 4 000 
Ft/alkalom), 
06/91 636 (800-899) – bruttó 960 Ft/alkalom (nettó 755,91 
Ft/alkalom) és 
06/91 636 (900-999) – bruttó 1 000 Ft/alkalom (nettó 
787,402 Ft/alkalom) 
emelt díjas számtartományokba tartozó hívószámok. 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.5. pont 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 4.4.7.3. pont 
5/b vezetékes telefon – értékesíthető 
– melléklet 3.4.2. pont 



Az előfizetőinket a fenti változásokról a 2020. április 30. napján megjelenő sajtóközleményben értesítettük. 

 

A Lakossági ÁSZF 2020. május 18-tól hatályos azon új változásai, melyekről az előfizetőket a hatálybalépést 

megelőzően értesítettük: 

 

Az előfizetőinket a fenti változásokról a 2020. április 30. napján megjelenő sajtóközleményben értesítettük.  

 

A Lakossági ÁSZF 9. sz., akciókat tartalmazó mellékletét érintő 2020. április 1-jétől hatályos módosításai: 

 

 

Vezetékes hang, 
mobil hang 

Elérhetővé válik az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. 1403 
díjmentes rövidszáma. 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 5.3. pont 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 5. pont 
5/b vezetékes telefon – értékesíthető 
– melléklet 3.4.9. pont 

Érintett 
szo lgáltatás 

Mó dosítás lényegének rövid leírása 
A módosítással érintett 
do kumentumok, fejezetek és pontok 

TV 
A Humor+ csatorna elnevezése TV2 Comedy elnevezésre 
módosul. 

Lakossági ÁSZF 
2/d függelék 1.1. és 4.1. pontok 

Érintett 
szo lgáltatás 

Mó dosítás lényegének rövid leírása 
A módosítással érintett 
do kumentumok, fejezetek és pontok 

Mobil internet, 
mobil hang 

Kiterjesztésre kerül a Netgarancia kedvezményben foglalt 
60 perc mobil hang kedvezmény 

9. sz. melléklet 

Mobil internet 
Bevezetésre kerül az Extra Net Korlátlan 30 napra promóció. 
. 

9. sz. melléklet 

Mobil internet Bevezetésre kerül az 50 GB Net promóció. 9. sz. melléklet 

Mobil internet 
Bevezetésre kerül az Eseti forgalombővítő opció duplázás 
promóció. 

9. sz. melléklet 

Vezetékes telefon 
Bevezetésre kerül a Forgalmi díj kedvezmény 65 év feletti 
előfizetőknek promóció. 

9. sz. melléklet 


