
A Lakossági ÁSZF 2021. május 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 

Valamennyi 
szolgáltatás 

A szolgáltatás biztosításával összefüggően történő 
személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás 
kiegészítésre, pontosításra kerül, illetve bekerül az 
adatkezelési tájékoztatásba a szolgáltatás optimalizálása 
céljából történő Szolgáltatói proaktív hibaelhárítással - és 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatos adatkezelésre 
vonatkozó tájékoztatás. 

Lakossági ÁSZF 
Törzsrész 4.4. pont 
7. melléklet 3. pont 

Valamennyi 
szolgáltatás 

Kiegészítésre, pontosításra kerülnek a Magenta 1 
kedvezmény, és a Magenta 1 kedvezmény mellett 
igénybevehető kedvezmények érvényesítési sorrendjére 
vonatkozó feltételek.  

Lakossági ÁSZF 
8. sz. – igényelhető – melléklet 1.4. 
pont 

Mobil hang 
Kivezetésre kerülnek a küldött és fogadott emelt díjas SMS 
szolgáltatások, ezzel egyidejűleg pontosításra kerülnek az 
emelt díjas szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések.  

Lakossági ÁSZF 
2/a melléklet 3.1.2.2., 3.1.6. és3. 
pontok  
5/a Domino – értékesíthető – 
4.4.4.1. és 4.4.4.2. pontok 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 1.17., 4.4.4.2., 4.4.4.3., 
4.4.4.4., 5.2., 7. és 7.3.3. pontok 

Mobil hang, 
vezetékes hang 

Kivezetésre kerülnek a 06 91/ 331 (000-999), 06 91/ 332 
(000-999), 06 91/ 333 (000-999), 06 91/ 334 (000-999),  06 
91/ 335 (000-999), 06 91/ 336 (000-999), 06 91/ 337 (000-
999), 06 90/ 642 (000-999), 06 90/ 643 (000-999), 06 90/ 
644 (000-999), 06 90/ 645 (000-999), 06 90/ 646 (000-
999), 06 90/ 647 (000-999), 06 90/ 648 (000-999), 06 90/ 
649 (000-999) és 06 91/ 180 (760-799) emeltdíjas 
szolgáltatásokhoz tartozó számtartományok. 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.2., 4.4.4.3. és 4.4.4.4. 
pontok 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.1. és 4.4.4.2. pontok 
5/b vezetékes telefon – értékesíthető 
– melléklet 3.4.2. pont 

Vezetékes hang 

A 06 91/ 125 (100-999) és 06 90/ 985 (500-700) emelt 
díjas szolgáltatásokhoz tartozó számtartományok 
díjazására vonatkozó rendelkezések javításra kerülnek perc 
alapú díjazásról hívás alapú díjazásra. 

Lakossági ÁSZF 
5/b vezetékes telefon – értékesíthető 
– melléklet 3.4.2. pont 

Mobil hang, 
vezetékes hang 

Kiegészítésre kerülnek az emelt díjas számtartományok a 
06 91/ 180 (250-299) emeltdíjas szolgáltatáshoz tartozó 
számtartománnyal. 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.2. pont 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.1. pont 
5/b vezetékes telefon – értékesíthető 
– melléklet 3.4.2. pont 

Mobil hang, 
vezetékes hang 

Törlésre kerül a 16416 rövid szám. 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.2. pont 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.2. pont 
5/b vezetékes telefon – értékesíthető 
– melléklet 3.4.3. pont 



Az előfizetőinket a 2021. márciusi számlában értesítettük.  

 

 

 

 

 

 

TV, vezetékes 
hang, vezetékes 
internet 

Lezárásra kerül az egyedi igény alapján igénybevehető, 
eseti díjazású szerelői opció. 

Lakossági ÁSZF 
5/b vezetékes telefon – értékesíthető 
– melléklet 3.3.1. pont 
5/c vezetékes internet – 
értékesíthető – melléklet 8. pont 
5/d tv - értékesíthető – melléklet 4.5. 
pont 


