
A Lakossági ÁSZF 2023. február 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 

Valamennyi 

szolgáltatás 

A Média- és Hírközlési Biztos elvi ajánlása szerint az 

előfizető fizetési késedelme esetén a szolgálató által 

SMS-ben küldött első, díjmentes értesítés 

megnevezése fizetési felszólításról fizetési 

emlékeztetőre változik. 

Lakossági ÁSZF 

Törzsrész 7.1.5. pont  

3/a havidíjas – értékesíthető – 

melléklet 5.2. pont 

3/b vezetékes –értékesíthető – 

melléklet 3.3.1. pont 

3/c vezetékes internet - 

értékesíthető – melléklet 5. pont 

3/d tv –értékesíthető – melléklet 

4. pont 

TV 
Az RTL Most + elnevezése RTL+ Active elnevezésre 

módosul. 

Lakossági ÁSZF 

2/d függelék 1.1.1. és 1.1.3. 

pontok 

3/d tv - értékesíthető – melléklet 

2.1. pont 

Vezetékes 

telefon 

Módosításra kerül a Voice Classic2 szolgáltatás 

értékesíthetőségére meghatározott rendelkezés azzal, 

hogy a továbbiakban üzleti előfizetők sem köthetnek új 

szerződést a hozzáférés típusra. 

Lakossági ÁSZF 

2/b melléklet 2.6. pont 

Mobil internet 

  

Kivezetésre kerülnek a korábban már  lezárt NetPlusz 

Arany és Platina, valamint Domino NetPlusz Arany és 

Platina adat díjcsomagok. 

Lakossági ÁSZF 

3/a Domino – lezárt – melléklet 

1.2. pont 

3/a havidíjas – lezárt – melléklet 

1.2.1. pont 

Mobil hang, 

vezetékes hang 

Törlésre kerülnek a díjszabásból 0691/999 (000-499) 

emelt díjas számtartományok, továbbá a 0690/181 

(500-999) és 0690/188 (500-999) emelt díjas 

számtartományok tekintetében a kijelölési engedély 

jogosultja a továbbiakban az Invitech ICT Services Kft. 

helyett a 4Voice Kft. 

Lakossági ÁSZF 

3/a Domino – értékesíthető – 

melléklet 4.4.4.1. pont 

3/a havidíjas – értékesíthető – 

melléklet 4.4.4.2. pont 

3/b vezetékes telefon – 

értékesíthető – melléklet 3.4.2. 

pont 

Valamennyi 

szolgáltatás 

Pontosításra kerül a Telekom készülék-kedvezményhez 

tartozó hűségcsoportra meghatározott, a kedvezmény 

mértékét befolyásoló szövegrész. 

Lakossági ÁSZF 

6. sz. - igényelhető – melléklet 

4.5. pont 

Valamennyi 

szolgáltatás 

Pontosításra kerülnek a Speciális Promóciós 

Kedvezmény 201912 keretében igénybe vehető 

díjcsomagokra meghatározott díjtételek, az Alap 

díjcsomag 202209 havidíja 420 Ft helyett 640 Ft (a 

változás mértéke: 220 Ft), a Net 250/70 díjcsomag 

Lakossági ÁSZF 

6. sz. - igényelhető – melléklet 

4.2. pont 



202209 vagy Net 250/10 díjcsomag havidíja 2.380 Ft 

helyett 2.260 Ft (a változás mértéke 120 Ft), az IPTV M 

díjcsomag 202209 vagy Telekom TV M díjcsomag 

202209 havidíja 4.150 Ft helyett 4.050 Ft (a változás 

mértéke 100 Ft). A Speciális Promóciós Kedvezmény 

201912 igénybevételével érvényesülő havidíj 3 otthoni 

szolgáltatás esetén változatlanul 6.950 Ft. 

Az előfizetőinket a 2022. decemberi számlában értesítettük.  

 

A Lakossági ÁSZF 2023. február 1-jétől hatályos változásai: 

Érintett 
szolgáltatás 

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

Mobil hang, 

mobil internet 

Az EU roaming szabályozás értelmében a 

nagykereskedelmi elszámoló ár változásával 

összefüggésben a leforgalmazható adatmennyiséget 

tartalmazó a Net 50 GB díjcsomag 19 GB helyett 21 

GB, a Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág díjcsomag 29 

GB helyett 33 GB, a Gigaerős Korlátlan Net Szórakozás 

díjcsomag 29 GB helyett 33 GB, a Gigaerős Korlátlan 

Net Utazás díjcsomag 39 GB helyett 43 GB EU roaming 

helyzetben felhasználható adatmennyiséget 

tartalmaz. 

Lakossági ÁSZF 

3/a havidíjas – értékesíthető – 

melléklet 2.2.1. pont 

 


