Üzleti ÁSZF 2019. 03. 01-jétől hatályos rendes módosításai

Üzleti ÁSZF Törzsrészét érintő

Üzleti ÁSZF 1. sz. mellékletét érintő

Üzleti ÁSZF 2. sz. mellékletét érintő

Módosításra kerülnek az Előfizetők adatainak közvetlen üzletszerzési,
tájékoztatási vagy piackutatási célra történő felhasználására vonatkozó
rendelkezések azzal, hogy az Előfizető az adatok felhasználására vonatkozó
hozzájárulását a Telekom fiók felületén adhatja meg, vonhatja vissza, vagy
módosíthatja. (10.10. és 11.4. pontok)
A Magyar Telekom egyetemes kötelezettségével összefüggésben
meghatározásra kerül az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti
felosztási tervéről szóló 3/2011. (X.26.) NMHH rendelet 1. sz. mellékletének 2.1.3.
pontja alapján meghatározott, 62 (Szeged) hívószámú számozási területén a
nyilvános telefon-állomások impulzusszámláláson alapuló forgalmi díja az első
impulzus esetén 40 Ft-ban, minden további impulzus esetén 20 Ft-ban kerül
meghatározásra. Az impulzusok időtartama hívásirányok szerint: helyi és helyközi
I csúcsidőben 41, csúcsidőn kívül 86,70, helyközi II és Belföldi távolsági
csúcsidőben 21,90 csúcsidőn kívül 45,70, mobil csúcsidőben 7,3, csúcsidőn
kívül 11 mp. Nemzetközi 1-es zónában 8,3, 2-es 7,3, 3-as 6,4, 4-es 4,6, 5-ös 3,6 6os és 7-es 2,8, 8-as és 9-es 1,8 a 10 és 11 zónákban 1 mp. (6.1.8. pont)
Pontosításra kerülnek az Ország kedvezmény Plusz szolgáltatás igénybevételi
feltételei azzal, hogy a szolgáltatás az Üzleti Trend Plusz L díjcsomag mellett
vehető igénybe. (12.4.1.11. pont)
A nemzetközi kimenő hívások díjai kiegészítésre kerülnek az Üzleti Trend és Üzleti
Trend Plusz díjcsomagokkal. (12.6.1. pont)
Törlésre kerül a díjszabásból a 161162 fogadott emeltdíjas SMS rövidszám.
(12.4.5.5. pont)

Üzleti ÁSZF 2019. 03. 01-jétől hatályos új módosításai
Üzleti ÁSZF 1. sz. mellékletét érintő

Üzleti ÁSZF 2. sz. mellékletét érintő

Üzleti ÁSZF 7. sz. mellékletét érintő

Bekerül a díjszabásba a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány hívásonként,
illetve SMS-enként 500 Ft adományozott összeggel elérhető 13680-as
adománygyűjtő száma. (12.12.4. pont)
Bekerül a díjszabásba a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány hívásonként,
illetve SMS-enként 500 Ft adományozott összeggel elérhető 13680-as
adománygyűjtő száma. (12.4.5.7. pont)
Újként kerül a Díjszabásba a lakossági előfizetők számára elérhető Korlátlan Net
és Net Korlátlan díjcsomagok mellett igénybe vett MultiSIM szolgáltatás, 1/1
Mbit/s kínált le- és feltöltési sebességgel, 990 Ft havidíjjal. Egyidejűleg a Korlátlan
Net és Net Korlátlan, valamint az Üzleti Adat Korlátlan díjcsomagok mellett le- és
feltöltési sebességkorlát nélkül igénybe vehető MultiSIM szolgáltatás havidíja
4 990 Ft-ról (nettó 3 929,13 Ft) 3 990 Ft-ra (nettó 3 141,73 Ft) csökken (a
csökkenés mértéke: bruttó 1 000 Ft, nettó 787,4 Ft). (12.3.2.5. pont)
Elérhetővé válik az Üzleti Trend Plusz XL díjcsomagban az Ország Kedvezmény
Plusz szolgáltatás. (12.2.2.6. és 12.4.1.11. pontok)
Az IPTV szolgáltatásnál elérhetővé válik a Williams TV helyi televízió csatorna. (6.1.
pont)

