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

nappal megelőzően értesítettük:  

Érintett 
szo lgáltatás 

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

Egyéb (nem 
hírközlési) 
szolgáltatás 

Lezárásra kerül a TV GO szolgáltatás. A szolgáltatás 
igénybevételére 2020. június 1-jét követően új szerződés 
nem köthető, azonban a meglévő felhasználók a 
szolgáltatást változatlan igénybevételi feltételekkel 
jogosultak használni. 

Lakossági ÁSZF 
2/d melléklet 4. pont 
5/d tv – lezárt – melléklet 4. pont 

Mobil hang, mobil 
internet. 

Törlésre kerül a Kaposvár utcai telephelyre utaló 
szövegrész.  

Lakossági ÁSZF 
2/a melléklet I. sz. függelék 3. pont 
5. alpontja 

Mobil internet 

Módosításra kerülnek a Korlátlan közösségi oldalak opció és 

a Korlátlan navigáció opció szolgáltatásokon belül elérhető 

alkalmazások. A Korlátlan közösségi oldalak opcióban a 

továbbiakban nem érhető el a LinkedIn, a MySpace, 

Snapchat, Twitter, Tumblr, Badoo, Foursquare, Pinterest és 

Regram alkalmazások, a Korlátlan navigáció opcióban a 

továbbiakban nem érhető el az Apple Maps alkalmazás. 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – lezárt – melléklet 
1.2.5. pont 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 2.2.3. pont 

Vezetékes hang, 
mobil hang 

A 06/90 636 (400-499) emelt díjas számtartományba tartozó 

hívószámok díja 381 Ft/alkalom díjról 508 Ft/alkalomra (az 

emelkedés mértéke 127 Ft), a 06/90 636 (500 -599) emelt 

díjas számtartományba tartozó hívószámok díja 508 

Ft/alkalom díjról 575 Ft/alkalomra (az emelkedés mértéke 

67 Ft),  a 06/90 636 (600-699) emelt díjas számtartományba 

tartozó hívószámok díja 575 Ft/alkalom díjról 960 

Ft/alkalomra (az emelkedés mértéke 385 Ft),  a 06/90 636 

(700-799) emelt díjas számtartományba tartozó hívószámok 

díja 635 Ft/alkalom díjról 1 270 Ft/alkalomra (az emelkedés 

mértéke 635 Ft) módosul. 

Lakossági ÁSZF 
5/b vezetékes telefon - értékesíthető 
- melléklet 3.4.2. pont 
5/a Domino - értékesíthető - 
melléklet 4.4.4.4. pont 
5/a havidíjas - értékesíthető - 
melléklet 4.4.4.5. pont 

SMS 

A 06/90 651 (800-999) fogadott emelt díjas SMS 

számtartomány terjedelme 06/90 651 (800 -899)-re 

módosul. 

Lakossági ÁSZF 
5/a Domino - értékesíthető - 
melléklet 4.4.4.1. pont 
5/a havidíjas - értékesíthető - 
melléklet 4.4.4.2. pont 

Mobil hang, mobil 
internet 

Árfolyamváltozás miatt változnak az EU díjzónába irányuló 

nemzetközi hívások és küldött SMS-ek díjai. 

Nemzetközi hívásdíjakra vonatkozó változás: 

Magyarországról az EU díjzónába indított nemzetközi 

hívások  díja 71,8 Ft/ perc díjról 76 Ft/perc díjra, 76,8 Ft/perc 

díjról 81 Ft/perc díjra (a változás mértéke 4,2 Ft) módosul.  

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.3. 
és 6.1. pontok 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 2.1.1. és 6.1. pontok 
5/b vezetékes telefon - értékesíthető 
- melléklet 3.1.1. és 3.1.2. pontok 



 

Az előfizetőinket a 2020. áprilisi számlában, valamint a 2020. április 30. napján megjelent sajtóközleményben 

értesítettük.  

A belföldről az EU-ba a küldött SMS-ek díja 24,25 Ft/db-ról 

25 Ft/db-ra (a változás mértéke 0,75 Ft) változik. 

5/b vezetékes telefon - lezárt - 
melléklet 1.1. - 1.16. pontok és 2.1. - 
2.3. pontok 


