
A Lakossági ÁSZF 2022. augusztus 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a 

hatálybalépést 30 nappal megelőzően értesítettük:  

 

 

Érintett 
szolgáltatás 

Módosítás lényegének rövid leírása 
A módosítással érintett 
dokumentumok, fejezetek és 
pontok 

TV 

Kikerül az IPTV hálózaton és a műholdas televízió 

hálózaton nyújtott díjcsomagok csatornakiosztásából, 

valamint a Digitális alapcsomag csatornakiosztásából 

a Pesti TV televízió csatorna, tekintettel arra, hogy a 

médiaszolgáltató a csatornát megszünteti. 

Lakossági ÁSZF 

2/d függelék 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 

1.1.4., 2.1., 3.1. pontok 

Mobil hang 

Kiegészítésre, pontosításra kerülnek az eSIM kártya 

hozzáférés biztosítására vonatkozó rendelkezések, 

illetve meghatározásra kerül az első 10 darab eSIM 

kártya hozzáférésen felüli újbóli hozzáférési igényre 

irányadó díj, a díj mértéke bruttó 350 Ft/alkalom (nettó 

275,59 Ft/alkalom). 

Lakossági ÁSZF 

2/a melléklet 11. pont  

3/a Domino - értékesíthető - 

melléklet 5. pont 

3/a havidíjas - értékesíthető - 

melléklet 5. pont 

Mobil hang, 

vezetékes 

telefon 

Pontosításra kerül a Magyar Telekom hálózatából 

elérhető rövidszámokra vonatkozó táblázat. 

Lakossági ÁSZF 

3/a havidíjas – értékesíthető – 

melléklet 5.3. pont  

3/a Domino – értékesíthető – 

melléklet 5. pont 

3/b vezetékes telefon – 

értékesíthető – melléklet 3.4.8. 

pont 

Mobil hang, 

vezetékes 

telefon 

A 1403 rövidszámon a továbbiakban az E.ON 

Energiakereskedelmi Kft. helyett az Audax Renewables 

Kft. érhető el. 

Lakossági ÁSZF 

3/a havidíjas – értékesíthető – 

melléklet 5.3 pont 

3/a Domino – értékesíthető – 

melléklet 5. pont 

3/b vezetékes telefon – 

értékesíthető – melléklet 3.4.8. 

pont 

Az előfizetőinket a 2022. júniusi számlában értesítettük.  

 

2022. augusztus 1-jétől hatályos módosítások az alábbiak: 

Érintett 
szolgáltatás 

Módosítás lényegének rövid leírása 
A módosítással érintett 
dokumentumok, fejezetek és 
pontok 

Mobil hang, 

vezetékes hang 

Bevezetésre kerül a díjmentesen elérhető 1828 

rövidszám. 

Lakossági ÁSZF 

3/a havidíjas – értékesíthető – 

melléklet 5.3 pont 

3/a Domino – értékesíthető – 

melléklet 5. pont 



3/b vezetékes telefon – 

értékesíthető – melléklet 3.4.8. 

pont 

Akció 
Bevezetésre kerül a Domino SIM online vásárlás 

promóció és a 200 perc 7 napra elnevezésű promóció. 

Lakossági ÁSZF 

7. sz. melléklet 

 


