A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy az Általános és Domino Üzletszabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
Módosítások lényegének rövid leírása

Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek
módosított rendelkezéseire:

2014. május 1-jétől hatályos összes változás
A Go!Net díjcsomagok 2014. április 1-jei lezárását követően, 2014. május 1-jével a Paletta csomagkedvezményekben a mobilinternet szolgáltatás egységesen a NetPlusz S és a NetPlusz M adat-díjcsomagokkal
vehető igénybe, minden egyéb feltétel változatlansága mellett:
Paletta és Domino Paletta 100 M és L : NetPlusz S (200MB)
Paletta és Domino Paletta 200 M és L : NetPlusz M (500MB)

Díjszabás 2.1.6 pont

2014. május 1-jével a Koktél Mini és Maxi kiegészítő szolgáltatáscsomagok kivezetésre kerülnek. A csomagok a továbbiakban nem vehetők igénybe, a csomagokat használó ügyfelek részletes tájékoztatást
kapnak a Szolgáltatótól a kivezetést megelőzően.

Havidíjas és Domino díjszabás 4.4.10.

Bevezetésre kerül a Net&Roll DuoNet opció havidíjas előfizetők részére.

Havidíjas díjszabás 2.3.1.5. (új fejezet)

Bekerül a díjszabásokba a GYŐR.NET Internetszolgáltató Kft. 1224-es, és Naracom Informatikai Kft. 1245-ös új ügyfélszolgálati rövidszáma belföldi kék szám szerinti díjazással. (A Weblan Mezőgazdasági
Termelő és Szolgáltató Kft. 1224 ügyfélszolgálati száma korábbi kijelölésének érvényessége megszűnt).

Havidíjas díjszabás 5.4.
Domino díjszabás 5.

Travel & Talk roaming díjcsomag esetén 2014. május 1-jétől az EU-ból indított és EU-ban végződtetett hívás percdíja 85 Ft-ról 70 Ft-ra (15 Ft-tal) csökken, hívásfogadás az EU-ban 30 Ft-ról 20 Ft-ra (10 Ft-tal)
csökken, az EU-ból küldött SMS díja 30 Ft-ról 20 Ft-ra (10 Ft-tal) csökken.

Havidíjas díjszabás 7.2.2.

Az Üzletszabályzat dokumentum címe a továbbiakban Általános szerződési feltételek lesz a jogszabályi szóhasználatnak megfelelően.

Törzsszöveg, 2. 3., 5., 6. sz. mellékletek

Az Üzletszabályzat szövegében pontosítások kerülnek átvezetésre.

Havidíjas díjszabás 3.5., 4.2.3., 5.2.,
Domino díjszabás 4.2.3., 5. pont
Törzsszöveg: 2.1.1.10., 5.1.3.4., 5.2.1., 3.1.1.1., 3.1.2.5., 3.2.2.2., 4.1.1.,

2014. június 1-jétől hatályos, 30 nappal korábbi értesítést igénylő változások
Változnak a Mobil TV szolgáltatás igénybevételi feltételei és díjai:
(1) Mobil TV Alap és Mobil TV Extra csomag összevonásra kerül, az új elnevezés Mobil TV Plusz csomag, ezzel összefüggésben kivezetésre kerül a Mobil TV Alap csomag, a Mobil TV Extra csomag.
(2) Kivezetésre kerül a Mobil TV napidíjas csomag, valamint megszűnik a Duo Mobil TV szolgáltatás. A megszűnt díjcsomagok és a szolgáltatás a továbbiakban nem vehető igénybe. A díjcsomagokat és
szolgáltatást használók a kivezetésről és a csomagváltási lehetőségekről közvetlenül tájékoztatást kapnak.
(3) A Mobil TV közszolgálati csomagban foglalt forgalom mennyisége változatlan havidíj mellett korlátlanná válik, ezzel együtt a díjcsomag forgalmi díja megszűnik.
(4) A MédiaMánia díjcsomagokból kikerül a díjcsomagban foglalt ingyenes Mobil TV szolgáltatás. Ettől az időponttól kezdve a MédiaMánia díjcsomaggal rendelkező előfizetőink a Mobil TV szolgáltatást a
díjszabás 4.4.1. pontja szerint vehetik igénybe.

Havidíjas díjszabás 2.5.1.5., 4.4.1., 4.4.1.1., Domino díjszabás 4.4.1., 1.13.,
Üzletszabályzat 3. sz. melléklet: 9., 23.

Kivezetésre kerül a díjszabásból az alábbi Emeltdíjas perc alapú hangszolgáltatásokhoz tartozó hívószámtartomány: 0690/824 (000-999)

Havidíjas díjszabás 4.4.7.4 pont
Domino díjszabás 4.4.7.6 pont

Megszűnik a Hello HD Kft. 1266-os rövid hívószáma, amely az ÁSZF-ből is törlésre kerül.

Havidíjas díjszabás 5.4 pont
Domino díjszabás 5 pont

A WAP önkiszolgáló felület megszüntetésre kerül.

Törzsszöveg 1.2., 3.1.3.16., 4.4., 6.4.2., Domino díjszabás 3.4.

Módosítjuk a számlakiegyenlítés határidejére vonatkozó szabályozást, amelynek megfelelően a számlán a fizetési határidő helyett a beérkezési határidő kerül feltüntetésre.

Törzsszöveg 1.9.17., 3.1.3.11.10. , 6.2.9., 7.1.3.5., 7.5.2.4.
Havidíjas díjszabás 1.5., 3.1. pont

A Next L díjcsomag lezárásra kerül. Ezen díjcsomag újonnan már nem választható, de az ezzel rendelkező előfizetők a díjcsomagot a továbbiakban is igénybe vehetik a mindenkori hatályos díjszabásban
foglalt feltételekkel.

Havidíjas 2.1.1. Next díjcsomagok díjai, 2.5.1.2 táblázat kibővül

A Travel & Surf S roaming adat-díjcsomag a továbbiakban az Európai Unión kívül is igénybe vehető számos országban (az érintett országokról honlapunkon tájékozódhat www.telekom.hu)

Havidíjas díjszabás 7.3.1., Domino díjszabás 7.3.1.

Rövidítések a táblázatban:
Üsz. – Általános és Domino Üzletszabályzat

