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

hatálybalépést 30 nappal megelőzően értesítettük:  

 

Az előfizetőinket a 2020. júniusi számlában és a 2020. június 30. napján megjelent sajtóközleményben értesítettük.  

 

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

hatálybalépést megelőzően értesítettük: 

 

Az előfizetőinket a fenti változásokról a 2020. július 31. napján megjelenő sajtóközleményben értesítettük. 

 

A Lakossági ÁSZF 2020. augusztus 20 -tól 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 
telefon, mobil 
hang 

Törlésre kerülnek a 1421 és a 1429 rövidszámok. 

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 

Mobil internet 

Lezárásra kerülnek a Travel & Surf EU S, Travel & Surf EU M 
és Travel & Surf EU L eseti díjas roaming adatcsomagok. A 
csomagok megrendelésére 2020. augusztus 1 -jét követően 
nincs lehetőség, a meglévő előfizetők a csomagokat az 
érvényeségi időn belül változatlan igénybevételi 
feltételekkel használhatják. 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 7.2.1.1. és 7.2.2. pontok 
5/a havidíjas – lezárt – melléklet 
1.2.12. pont 

Vezetékes hang, 
vezetékes 
internet, TV 

Hatósági döntés értelmében a Speciális Promóciós 
Kedvezmény 201912 Rinyakovácsi településen nem 
érthető el. 

Lakossági ÁSZF 
8. sz. – igényelhető - melléklet 5.4. 
pont 

Érintett 
szo lgáltatás 

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

TV 
Az IPTV hálózaton nyújtott díjcsomagokban elérhetővé 
válnak a Csolnoki Kábeltévé és Hévízi Televízió helyi televízió 
csatornák. 

Lakossági ÁSZF 
2/d függelék 1.4. pont 

Érintett 
szo lgáltatás 

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

TV 
A Bónum TV csatorna elnevezése EWTN elnevezésre 
módosul.  

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



Az előfizetőinket a fenti változásokról a 2020. július 31. napján megjelenő sajtóközleményben értesítettük. 

 

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

 
Érintett 
szo lgáltatás 

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

Valamennyi 
szolgáltatás 

Törlésre kerülnek a következő akciók: Travel & Surf World 
(promóciós jelleggel elérhető roaming adat csomag); 
Promóciós kedvezmények; Vezetékes hang nélküli Magenta 
1 kedvezménycsomaghoz kapcsolódó promóciók; Magenta 
1 ünnepi korlátlanság promóció; Mobil ünnepi korlátlanság 
promóció; Karácsonyi díjmentes percek Domino 
ügyfeleknek. 

9. sz. melléklet 

Mobil hang, 
mobil hang 

Módosításra kerülnek a 2020. augusztus 1 -jétől elérhető 
Domino Day, a Világ Net 2 GB (promóciós jelleggel elérhető 
roaming adat csomag) és a Több mobilos Magenta 1 
kedvezmény akciók igénybevételi feltételei. 

9. sz. melléklet 


