
Üzleti ÁSZF 2019. 07. 01-jétől hatályos rendes módosításai  

Üzleti ÁSZF Törzsrészét érintő 

Módosításra kerül az Üzleti ÁSZF Törzsrész 7.1. pontjának elnevezése a 
jogszabályban meghatározottakkal összhangban: „Az előfizetői 
szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében az 
egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, díjazási időszakok, díjcsomagok, 
hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános 
rendelkezések, ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális 
használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt, az előfizetői 
szerződés megszűnése, módosítása, a szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása 
alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, ideértve a 
végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési 
kötelezettséget is, a díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák 
kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj”. (7.1. pont) 

Módosításra kerül a fizetési felszólítási díj felszámításának módja azzal, hogy az 
első alkalommal SMS-ben küldött fizetési felszólítás sem díjmentes, az SMS-ben 
küldött fizetési felszólítás díja: 750 Ft/SMS. (7.1.1.1. pont) 

Módosításra kerülnek az előfizetői szerződés megszűnése esetén követendő 
eljárás részletei azzal, hogy a továbbiakban a szolgáltató a korábbi 50.000, - Ft 
összeg helyett a 100,- Ft összeget meghaladó túlfizetést is 30 napos 
visszafizetési határidővel teljesíti. (12.5.5. pont) 

Üzleti ÁSZF 2. sz. mellékletét érintő 

Törlésre kerülnek a díjszabásból a 169961 és 165561 fogadott emeltdíjas SMS 
rövidszámok. (12.4.5.5. pont) 

Lezárásra kerülnek a Business Net havidíjas csomagok azzal, hogy 2019. július 
1-jét követően a csomagokra új előfizetői szerződés nem köthető, a meglévő 
előfizetők igénybevételi feltételei nem módosulnak. (12.2.2.1., 12.2.2.3., 
12.2.3.1. és 12.3.1. pontok) 

Üzleti ÁSZF 2019. 07. 15-től hatályos rendes módosításai  

Üzleti ÁSZF 2. sz. mellékletét érintő 
Kivezetésre kerül a Flotta Helymeghatározó szolgáltatás. (2.2.13., 6.6. és 
12.4.6.1. pontok) 

Üzleti ÁSZF 2019. 07. 01-jétől hatályos új módosításai  

Üzleti ÁSZF 2. sz. mellékletét érintő 

Bevezetésre kerülnek a Világ Napi Roaming és a Világ Napi 2 GB opciók. 
(12.7.3.2. és 12.7.4.6. pontok) 

Árfolyamváltozás miatt változnak az EU díjzónába irányuló nemzetközi hívások 
díjai, valamint az EU roaming maximált díjak, a többletdíj és a roaming 
adatforgalmi limit (World GPRS limit) mértéke.  
 
Nemzetközi hívásdíjakra vonatkozó változás: Magyarországról az EU díjzónába 
indított nemzetközi hívások díja nettó 58,6614 Ft-ról nettó 60,4724 Ft-ra (a 
változás mértéke 1,811 Ft) módosul. 
 
A roaming díjakra és az adatforgalmi limitre (World GPRS limit) vonatkozó 
változás: EU roaming helyzetben az EU-ba a küldött SMS-ek és MMS-ek 
maximum díja nettó 18,5039 Ft/db-ról nettó 19,0944 Ft/db-ra (a változás 



mértéke 0,5905 Ft). Az EU roaming többletdíj mértéke indított hang hívás esetén 
nettó 10 Ft/percről nettó 10,3149 Ft/percre (a változás mértéke 0,3149 Ft), a 
küldött SMS díja nettó 3,0708 Ft/db-ról nettó 3,2283 Ft/db-ra (a változás 
mértéke 0,1575 Ft), a fogadott hanghívás díja nettó 3,5433 Ft/percről nettó 
3,6220 Ft/percre (a változás mértéke 0,0787 Ft).  
Az adatforgalmi limit mértéke nettó 15  667 Ft-ról nettó 16 000 Ft-ra (a változás 
mértéke 333 Ft) változik. (12.7.2., 12.7.3., 12.7.4.2. és 12.7.5.3. pontok) 

 


