Üzleti ÁSZF 2018. 09. 01-től hatályos rendes módosításai
Üzleti ÁSZF Törzsrészét mellékletét érintő

Üzleti ÁSZF 1. sz. mellékletét érintő

Üzleti ÁSZF 2. sz. mellékletét érintő

Üzleti ÁSZF 3. sz. mellékletét érintő

Az üzleti előfizetők esetében nem alkalmazott egyedi értékhatárra utaló
rendelkezések törlésre kerülnek. (5.2. pont)
Kivezetésre kerül a közvetítőválasztás (szolgáltató-választás és előválasztás)
szolgáltatás. A szolgáltatás kivezetésével összhangban módosulnak a telefon
szolgáltatás megrendelési feltételei. (2.2.12., 2.2.16., 10., 12.1.1., 12.11.5.,
12.11.6. és 12.14. pontok)
Kikerülnek a díjszabásból a 161156, 161167, 161168 fogadott emeltdíjas SMS
rövid számok (bruttó: 960 Ft/db, nettó: 755,90 Ft/db); a 161165 fogadott
emeltdíjas SMS rövid szám (bruttó: 508 Ft/db, nettó: 400 Ft/db), illetve a 16007
emeltdíjas SMS- és eseménydíjas hangszolgáltatás rövid szám (bruttó: 508 Ft/db,
nettó: 400 Ft/db). (12.4.5.5. pont)
Lezárásra kerülnek a Flotta helymeghatározó szolgáltatások azzal, hogy a
szolgáltatásra 2018. szeptember 1-jét követően új előfizetői szerződés nem
köthető, a már meglévő előfizetői szerződések igénybevételi feltételei nem
módosulnak. (12.4.2.9. és 12.4.6.1. pontok)
Lezárásra kerül a Mobil Internet Fix szolgáltatás azzal, hogy a szolgáltatásra
2018. szeptember 1-jét követően új előfizetői szerződés nem köthető, a már
meglévő előfizetői szerződések igénybevételi nem módosulnak. (2.2.16. és
12.4.6.2. pontok)
Módosításra kerül a 06 90/985 (900-999) emeltdíjas perc alapú hangszolgáltatás
percdíja, mely a jelenlegi bruttó 485 Ft/perc (nettó 381,89 Ft/perc) díjról bruttó
508 Ft/perc (nettó 400 Ft/perc) díjazásúra változik, az emelkedés mértéke bruttó
23 Ft.
A bérelt vonali megoldással biztosított internet-hozzáférési szolgáltatásra
vonatkozó feltételek áthelyezésre kerülnek az új 5/6. sz. mellékletbe. (1.1., 2.4.,
11.1.6., 11.1.7. és 12. pontok)
Az üzleti előfizetők esetében nem alkalmazott egyedi értékhatárra utaló
rendelkezések törlésre kerülnek. (2.7. pont)

Üzleti ÁSZF 7. sz. mellékletét érintő

Törlésre kerülnek az általános szerződési feltételek közül a hálózati
szolgáltatásminőségi célértékek, az értékek a szolgáltató honlapján érhetők el.
(4.1. pont)

Üzleti ÁSZF 2018. 09. 01-től hatályos új módosításai
Üzleti ÁSZF 3. sz. mellékletét érintő

Üzleti előfizetők számára kínált új vezetékes internet-hozzáférési díjcsomagok
kerülnek bevezetésre Üzleti Net S, Üzleti Net M, Üzleti Net L, Üzleti Net XL, Fix-BNet S, Fix-B-Net M, Fix-B-Net L, Fix-B-Net XL, Irodai Internet 100 és Irodai Internet
1000 elnevezéssel. (11.1.1., 11.1.4., 11.1.5. és 12.1. pontok)

