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Az ÜÁSZF Törzsrészét érintő 

Pontosításra kerülnek a Szolgáltató közös megegyezésen alapuló 
szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat előfizető általi elfogadására 
vonatkozó rendelkezések, amelynek keretében törlésre kerülnek a 
tevőleges ráutaló magatartással történő elfogadásra és a hallgatólagos 
elfogadásra vonatkozó rendelkezések. (12.1.1. pont da), db) és c) 
alpontok) 

Az ÜÁSZF 2. sz. mellékletét érintő 
Javításra kerül az Üzleti Adat 50GB díjcsomag havi díja. Az Üzleti Adat 50 
GB díjcsomag havi díja 7490 Ft- helyett 10 490 Ft, a változás mértéke 3 
000 Ft. (12.2.3.11. pont) 

Az ÜÁSZF 7. sz. mellékletét érintő Törlésre kerülnek az Érd TV és az ESTV helyi televízió csatornák. (6.1. pont) 
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Az ÜÁSZF 7. sz. mellékletét érintő 

Pontosításra kerül a HD csatornák HD minőségben való eléréséhez 
szükséges, televízió készülékre vonatkozó feltételekre meghatározott 
szövegrész. (4.3. pont) 
A műholdas (SAT) televízió szolgáltatás keretében nyújtott díjcsomagok 
tekintetében a továbbiakban a csatornakiosztásban kizárólag a HD 
csatornák kerülnek feltüntetésre azon csatornák esetében, amelyek SD és 
HD minőségben is elérhetőek az adott díjcsomagban. A HD minőség 
eléréséhez a továbbiakban is a korábban meghatározott műszaki 
követelmények teljesülése szükséges. (6.2. pont) 
Javításra kerül a SAT TV Nyilvános Extra HD díjcsomagra vonatkozó 
csatornakiosztás azzal, hogy a díjcsomag a Life TV csatornát tartalmazza. 
(6.2. pont) 
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Az ÜÁSZF 2. sz. mellékletét érintő 
Bevezetésre kerül az IMEI szolgáltatás. (12.3.2.6. pont) 
Bevezetésre kerül a külön számla szolgáltatás. (12.3.2.7. pont) 
Bevezetésre kerül a Visszanyitható APN szolgáltatás. (12.4.4.3. pont) 

Az ÜÁSZF 11. sz. mellékletét érintő 

Kiegészítésre kerülnek a Magenta1 Business igénybevételi feltételei azzal, 
hogy a továbbiakban mobilinternet díjcsomagokból az Üzleti Adat 5GB 
(2020), az Üzleti Adat 10GB (2020), az Üzleti Adat 15GB (2020), az Üzleti 
Adat 15GB+ (2020) és az Üzleti Adat 50GB (2020), valamint TV 
díjcsomagokból a SAT Szuper Családi HD díjcsomag 202209, az IPTV M 
díjcsomag 202209, IPTV L díjcsomag 202209 és IPTV L HBO Max 
díjcsomag 202209 is bevonhatóak a Magenta1 Businessbe. (1.1.2. pont) 

 


