
A Lakossági ÁSZF 2021. április 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a hatálybalépést  

30 nappal megelőzően értesítettük:  

 

Az előfizetőinket a 2020. februári számlában, illetve SMS útján értesítettük.  

A Lakossági ÁSZF 2021. április 1-jétől hatályos azon új változásai, melyekről az előfizetőket a hatálybalépést 

megelőzően értesítettük: 

 

Az előfizetőinket a fenti változásokról a 2021. március 23. napján megjelenő sajtóközleményben értesítettük. 

Érintett 
szo lgáltatás 

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

Valamennyi 
szolgáltatás 

A személyes adatok továbbítására vonatkozó tájékoztatás 
pontosításra, illetve jogszabályi változással összhangban 
kiegészítésre kerül. 

Lakossági ÁSZF 
7. melléklet 4. pont 

Vezetékes telefon 
Az internet telefon hálózaton keresztül történő elérése 
esetén alkalmazott díjak esetében meghatározásra kerül a 
díjazás mérési egysége. 

Lakossági ÁSZF 
5/b – értékesíthető – melléklet 
3.4.11. pont 

Valamennyi 
szolgáltatás 

A közérthetőség és ellentmondás-mentesség érdekében 
pontosításra kerülnek a Telekom számla esetén 
igénybevehető ePack kedvezményre vonatkozó feltételek. 

Lakossági ÁSZF 
Törzsrész 7.1.7. pont 

Valamennyi 
szolgáltatás 

A közérthetőség és ellentmondás-mentesség érdekében 
pontosításra kerülnek az elektronikus számla 
megküldésére vonatkozó információk. 

Lakossági ÁSZF 
Törzsrész 7.1.3.1. pont 

Vezetékes telefon 

A közérthetőség és ellentmondás-mentesség érdekében 
pontosításra kerülnek a Hoppá Plusz díjcsomagok kapcsán 
azon forgalmak, amelyekre a beszélgetési kedvezmény 
nem vonatkozik. 

Lakossági ÁSZF 
5/b – értékesíthető – melléklet 3.1.2. 
pont 
5/b – lezárt – melléklet 1.11.4., 
1.14., 1.16. és 1.18. pontok 

Mobil internet 
Javításra kerül a World GPRS Limit forgalmi díjas roaming 
adatdíjcsomag esetén alkalmazandó limit összege. 

Lakossági ÁSZF 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 7.3.1. pont 

Mobil hang 

Módosításra kerülnek a Hangposta szolgáltatás 
igénybevételi feltételei akként, hogy a Hangposta 
szolgáltatás bármely Domino díjcsomag esetében kizárólag 
az Előfizető igénye esetén kerül aktiválásra. 

Lakossági ÁSZF 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 4.1.3. pont 

Érintett 
szo lgáltatás 

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

TV 
Meghatározott díjcsomagok mellett elérhetővé válik az RTL 
Most+ szolgáltatás. 

Lakossági ÁSZF 
2/d függelék 1.4. pont 



A Lakossági ÁSZF 2021. április 1-jétől hatályos, akciókat érintő változása, mely előzetes előfizetői értesítést 

nem igényel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érintett 
szo lgáltatás 

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

Mobil internet, 
mobil hang 

Módosításra került a 3 hónapos Apple Watch MultiSIM 
havidíj kedvezmény akció időtartama. 

Lakossági ÁSZF 
9. sz. melléklet 


