Üzleti ÁSZF 2020. augusztus 1-jétől hatályos rendes módosításai
Üzleti ÁSZF 1. sz. mellékletét érintő

Üzleti ÁSZF 2. sz. mellékletét érintő

Üzleti ÁSZF 11. sz. mellékletét érintő

Törlésre kerül a 1421 rövidszám. (12.12. pont)
Törlésre kerül a 1421 rövidszám. (12.5.5. pont)
Az egyértelműség biztosítása céljából meghatározásra kerül a „lezárt díjcsomag”
és „felfüggesztett díjcsomag” fogalma. (12.2.4. és 12.2.5. pontok)
Lezárásra kerülnek az Üzleti Trend 1 éves határozott időtartamú, az Üzleti Trend
határozatlan időtartamú, és az Új Üzleti Trend díjcsomagok, továbbá az Üzleti
Mobilnet M, Üzleti Mobilnet L, Üzleti Mobilnet XL, Üzleti Mobilnet XXL, Üzleti
Mobilnet XXXL, valamint az Üzleti Adat 3 GB, Üzleti Adat 8 GB, Üzleti Adat 12 GB
és Üzleti Adat 25 GB mobilinternet díjcsomagok. A lezárásra kerülő
díjcsomagokra 2020. augusztus 1. napjától új előfizetői szerződés megkötésére
nincs lehetőség, a korábban megkötött előfizetői szerződések változatlan
igénybevételi feltételekkel hatályban maradnak, a meglévő keretszerződéshez új
előfizetői szerződés köthető, valamint a meglévő díjcsomagok módosíthatók
maradnak. A korábban lezárt Business Net díjcsomagok áthelyezésre kerülnek a
lezárt díjcsomagok közé. (12.2.2.4., 12.2.2.5., 12.2.2.7., 12.2.3.1., 12.2.3.4.,
12.2.3.5., 12.2.4.6., 12.2.4.7., 12.2.4.8., 12.2.4.9., 12.2.4.10. és 12.2.4.11.
pontok)
A lezárt Üzleti Trend 2017 díjcsomagok felfüggesztésre kerülnek. (12.2.4.1. és
12.2.5.4. pontok)
A korábban lezárt Next Business díjcsomagok az igénybevételi feltételeik alapján
a lezárt díjcsomagokat részletező pontból áthelyezésre kerülnek a felfüggesztett
díjcsomagok közé. (12.2.2.2., 12.2.4.1., 12.2.4.2., 12.2.4.3., 12.2.5.5., 12.2.5.6. és
12.2.5.7. pontok)
Az Üzleti adatbővítő opció 1 GB elnevezése Üzleti adatbővítő 1 GB-ra, Üzleti
adatbővítő opció 3 GB elnevezése pedig Üzleti adatbővítő 3 GB-ra módosulnak,
továbbá ezen eseti adatbővítő opciók a fordulónaponkénti megújulás helyett a
továbbiakban az aktiválástól 30 naponta újulnak meg. (12.2.2.4., 12.2.2.5.,
12.2.2.7., 12.2.4.4. és 12.2.4.5. pontok)
A mobilinternet szolgáltatás, egyéb adatdíjcsomag, kiegészítő opció és
kedvezmény esetén a számlatartozás miatti korlátozás ideje alatt fizetendő havidíj
a díjcsomag havi díjának felének díjáról 0 Ft-ra módosul. (12.5.2. pont)
Lezárásra kerül a Travel & Surf EU L eseti díjas roaming adatcsomag. A csomag
megrendelésére 2020. augusztus 1-jét követően nincs lehetőség, a meglévő
előfizetők a csomagot az érvényeségi időn belül változatlan igénybevételi
feltételekkel használhatják. (12.7.4.2. és 12.7.4.4. pontok)
Az Üzleti Mobil XXXL díjcsomag lezárására tekintettel 2020. augusztus 1-jét
követően módosulnak az igénybe vehető Magenta 1 Business
kedvezménycsomag igénybevételi feltételei. (1.1.2. és 2.2. pontok)

Üzleti ÁSZF 2020. augusztus 1-jétől hatályos, új szolgáltatások bevezetése miatti módosításai
Üzleti ÁSZF 2. sz. mellékletét érintő

Bevezetésre kerül a Vállalati Üzleti Mobil díjcsomag. (12.2.2.10., 12.3.5.3. és
12.6.1. pontok)
Kiegészítésre kerül az ÁSZF a Tömeges SMS szolgáltatásokra irányadó
rendelkezésekkel. (2.2.17., 12.2.3.9. pontok)

Üzleti ÁSZF 2020. augusztus 20-tól hatályos új módosításai
Üzleti ÁSZF 7. sz. mellékletét érintő

A Bónum TV csatorna elnevezése EWTN elnevezésre módosul. (6.1. és 6.2.
pontok)

