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A Telekomnál ısszel lépcsızetes és részleges díjváltozás lesz
Budapest – 201
2012. július 12.
12. – A Magyar Telekom (Reuters:
(Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: BÉT: MTELEKOM HB),
HB), Magyarország
vezetı távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a kedvezıtlen
kedvezıtlen gazdasági és piaci folyamatok miatt fokozatosan, szeptemberi,
illetve októberi hatállyal módosítja díjszabását.
díjszabását.
A tarifaváltozások megfelelnek a mobil és vezetékes, illetve számlás és kártyás díjcsomagok eltérı sajátosságainak, és
megırzik az ügyfelek által kedvelt elınyöket és kedvezményeket. Az elıfizetéses mobil csomagokban a havidíj változását
mérséklik a lebeszélhetı és változatlan árú percek és sms-ek, a kártyás csomagokban viszont a változó perc- és smsdíjakhoz nem társul havidíj. A nagyvállalati ügyfelek részére nem változnak sem az egyedi keretszerzıdésben rögzített
díjcsomagok havidíjai, sem a belföldi perc- és sms-díjak. A vezetékes szolgáltatáscsomagok havidíjai a változás után is a
hatóságilag meghatározott árplafon alatt maradnak.
Az ıszi lépcsızetes és részleges tarifaváltozást elkerülhetetlenné teszik a kedvezıtlen piaci folyamatok, a javulást nem
mutató gazdasági környezet hatásai, a vártnál magasabb infláció, valamint az elmúlt idıszakban hozott egyes
gazdaságpolitikai döntések. Ugyanakkor a részleges díjszabás-módosítás nem a 2012 júliusától bevezetett új távközlési
adó fogyasztókra történı áthárítását jelenti.

Ezen befektetıi közlemény jövıre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a
véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövıre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és
elırejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövıre vonatkozó kijelentések a megtételük
idıpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövıbeli
események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.
A jövıre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos
tényezı van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövıre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezıket
többek között a 2011. december 31-én végzıdött évre vonatkozó, a http://www.telekom.hu címen elérhetı weblapunkon is közzétett éves jelentéseink
is bemutatják.

