A Lakossági ÁSZF 2020. július 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

Kiegészítésre kerülnek a mobil szolgáltatás mellé biztosított
Lakossági ÁSZF
e-mail postafiók igénybevételi feltételei a mobil szolgáltatás
10. sz. melléklet 4.3. pont
megszűnése esetén irányadó rendelkezésekkel.

TV

A Telin TV helyi televízió csatorna elnevezése Egyetem TVre módosul, továbbá kiegészítésre kerül a csatorna
vételkörzete.

Lakossági ÁSZF
2/d függelék 1.4. pont

TV

Törlésre kerülnek a csatornakiosztásban – tévesen –
kétszer feltüntetett csatornák.

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

Az előfizetőinket a 2020. májusi számlában értesítettük.

A Lakossági ÁSZF 2020. július 1-jétől hatályos azon új változásai, melyekről az előfizetőket a hatálybalépést
megelőzően értesítettük:

Érintett
szo lgáltatás

Mó dosítás lényegének rövid leírása

TV

Kibővítésre kerül az IPTV hálózaton elérhető Sopron TV Lakossági ÁSZF
vételkörzete.
2/d függelék 1.4. pont

Árfolyamváltozás miatt változnak az EU roaming maximált
díjak, a többletdíj és a roaming adatforgalmi limit (World
GPRS limit) mértéke.
Az EU roaming helyzetből indított hanghívások díja 76,8
Ft/percről 81 Ft/perc díjra módosul (a változás mértéke 4,2
Ft/perc).
EU roaming helyzetben az EU-ba a küldött SMS-ek és MMSek maximum díja 24,25 Ft/db-ról 25 Ft/db díjazásúra (a
Mobil hang, SMS
változás mértéke 0,75 Ft), valamint 24 Ft/db-ról 25 Ft/db
és MMS, roaming
díjazásúra (a változás mértéke 1 Ft) változik.
Az EU roaming többletdíj mértéke indított hang hívás esetén
13,1 Ft/percről 14 Ft/percre (a változás mértéke 0,9 Ft), a
küldött SMS díja 4,1 Ft/db-ról 4,4 Ft/db-ra (a változás
mértéke 0,3 Ft), a fogadott hanghívás díja 3,2 Ft/percről 3,5
Ft/percre (a változás mértéke 0,3 Ft).
Az adatforgalmi limit mértéke 16 800 Ft-ról 18 380 Ft-ra (a
változás mértéke 1 580 Ft) változik.

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és pontok

Lakossági ÁSZF
5/a Domino – értékesíthető –
melléklet 2.1.2., 7.1., 7.2.1.,
7.2.3., 7.3.1. és 7.4.3. pontok
5/a havidíjas – értékesíthető –
melléklet 2.1.1., 2.2.1., 7.,
7.1., 7.2.1.1. és 7.3.3. pontok

Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas – értékesíthető –
melléklet 2.1.1., 2.2.1.,
Bevezetésre kerül a Mobil S/M/L/XL díjcsomagok mellett és
Mobil internet
2.2.5.2., 2.2.5.3., 2.3., 2.4. és 3.3.1.
önállóan igénybe vehető Net 4 GB adatdíjcsomag.íjcsomag.
pontok
8. sz. – igényelhető – melléklet 1.2.
és 3.5. pontok
Az előfizetőinket a fenti változásokról a 2020. június 30. napján megjelenő sajtóközleményben értesítettük.

A Lakossági ÁSZF 2020. július 16-tól hatályos azon új változásai, melyekről az előfizetőket a hatálybalépést
megelőzően értesítettük:

Érintett
szo lgáltatás

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és pontok
Lakossági ÁSZF
Egyéb, nem
Elérhetővé válik a digitális tartalom mobil hírközlési eszköz
2/a melléklet 3.1.6. pont
hírközlési
használatával történő vásárlása az Apple App Store
5/a havidíjas – értékesíthető szolgáltatás
applikáción keresztül is.
melléklet 2.4. pont
Az előfizetőinket a fenti változásokról a 2020. június 30. napján megjelenő sajtóközleményben értesítettük.
Mó dosítás lényegének rövid leírása

A Lakossági ÁSZF 9. sz., akciókat tartalmazó mellékletét érintő 2020. július 1-jétől hatályos módosításai:
Érintett
szo lgáltatás
Mobil internet

Mó dosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és pontok

Lezárásra kerül az Eseti forgalombővítő opció duplázás
9. sz. melléklet
promóció.

2020. július 2. napjával lezárásra kerülnek az egy éves
határozott idejű szerződéskötéshez kapcsolódó, első három
Vezetékes
hónap havidíjára vonatkozó Promóciós kedvezmények.
internet,
Ezzel egyidejűleg 2020. július 3. napjától bevezetésre 9. sz. melléklet
vezetékes telefon,
kerülnek az egy éves határozott idejű szerződéskötéshez
TV
kapcsolódó, első hónap havidíjára vonatkozó Promóciós
kedvezmények.
Lezárásra kerül a díjmentes igénybe vehető Domino Most
promóció. Ezzel egyidejűleg bevezetésre kerül a 190 Ft
Mobil hang
9. sz. melléklet
egyszeri díj ellenében igénybe vehető Domino Most
promóció.
A Domino Korlátlan Net 1 napra, valamint a Domino
Korlátlan Net 3 napra promóciók módosított igénybevételi
Mobil internet feltételek mellett vehetőek igénybe. Ezzel egyidejűleg a 9. sz. melléklet
korábbi Domino Korlátlan Net 1 napra, valamint Domino
Korlátlan Net 3 napra promóciók lezárásra kerülnek.

Mobil internet

Bevezetésre kerülnek az Extra Net Korlátlan 3 napra, illetve
9. sz. melléklet
Extra Net Korlátlan 10 napra promóciók.

Mobil internet

Lezárásra kerülnek az „eKréta rendszer által kiszolgált
mobilinternet forgalom nem csökkenti a díjcsomagban
foglalt adatmennyiséget” promóció és az Oktatási oldalakat 9. sz. melléklet
érintő,
mobilinternet
forgalomban
érvényesülő
kedvezmények.

