
Üzleti ÁSZF 2022. december 1-jétől hatályos rendes módosításai  

Az ÜÁSZF 1. és 2. sz. mellékletét érintő 

Törlésre kerülnek a díjszabásból a 0690/189 (000-499), 0691/999 (500-
549), 0691/999 (550-599), 0691/999 (600-649), 0691/999 (650-699), 
0691/999 (700-749), 0691/999 (750-799), 0691/999 (800-849), 
0691/999 (850-899), 0691/999 (900-949) és 0691/999 (950-999) emelt 
díjas számtartományok, továbbá a 0690/181 (000 – 199),  0690/181 (200 
– 399), 0690/181 (400 – 499) és 0690/188 (000–499) számtartományok 
esetében a kijelölési engedély jogosultja a továbbiakban Invitech ICT 
Services Kft. helyett a 4Voice Kft. (1. sz. melléklet 12.8. pont és 2. sz. 
melléklet 12.5.5. pont) 
Törlésre kerülnek az Invitel Zrt. Belföldi tudakozó plusz szolgáltatáshoz 
tartozó 11811 és Belföldi tudakozó szolgáltatáshoz tartozó 11888 
rövidszámai. (1. sz. melléklet 12.12. pont és 2. sz. melléklet 12.5.4. pont) 

Az ÜÁSZF 2. sz. mellékletét érintő 

Pontosításra kerül az első 10 darab eSIM hozzáférésen felüli újbóli 
hozzáférési igény esetén felszámított díjra vonatkozó tájékoztatásban 
szereplő hivatkozás. (11.2. pont) 
Meghatározásra kerül az Üzleti Korlátlan Adat díjcsomagban foglalt, EU-n 
kívüli országokban felhasználható adatmennyiség tekintetében az arra 
vonatkozó rendelkezés, hogy hol található az EU-n kívüli országok 
felsorolása. (12.2.2.12. és 12.2.2.13. pontok) 
Kivezetésre kerülnek a Next Business 150, a Next Business 300, a Next 
Business 600, a Next Business S és a Next Business M hűségidős 
díjcsomagok, továbbá a Next Business 150, a Next Business 300, a Next 
Business S, a Next Business M és a Next Business XL hűségidő nélküli 
díjcsomagok, valamint a Next Business Comfort 150, a Next Business 
Comfort S és Next Business Comfort M díjcsomagok. A Szolgáltató a 
felsorolt díjcsomagokkal rendelkező előfizetőit október hónap folyamán 
küldött, külön postai levélben tájékoztatja a további lehetőségeikről és az 
azokkal kapcsolatos teendőkről.  (12.2.2.2, 12.2.4.1, 12.2.4.2, 12.2.4.3, 
12.2.5.1, 12.2.5.5, 12.2.5.6, 12.2.5.7, 12.3.2.3, 12.3.2.5, 12.3.7.2, 
12.3.7.3, 12.6.1 és 13. pontok) 
Módosításra kerül az Üzleti Mobil XXL (2020) díjcsomag havidíjában 
foglalt készülékbiztosítás feltételrendszere azzal, hogy a továbbiakban 
egy darab, az Üzleti Mobil XXL díjcsomaghoz kapcsolódó folyószámlához 
tartozó legmagasabb összegű készülékbiztosítási szolgáltatás havi díját 
tartalmazza az Üzleti Mobil XXL díjcsomag havidíja. (12.2.4.13. pont) 
Módosításra kerülnek a Mobilvásárlás szolgáltatásra meghatározott havi 
limit kategóriái, a továbbiakban az előfizető a 30.000 Ft/hó limitet 
tartalmazó Alap kategóriába, vagy az 50.000 Ft/hó limitet tartalmazó 
Prémium kategóriába kerül besorolásra. Ezzel egyidejűleg rögzítésre 
kerülnek az egyes kategóriákba történő besorolásra vonatkozó 
rendelkezések. (12.4.5.4. pont) 
Módosításra kerülnek a Mobilvásárlás szolgáltatás előfizető díjtartozás 
miatti korlátozásból ill. szünetelésből történő visszakapcsolását követően 
érvényesülő limitre vonatkozó rendelkezések, a módosított limit a 
továbbiakban 90 nap helyett 30 napig érvényesül, illetve törlésre kerülnek 
a MobilOtthon Prémium előfizetésre meghatározott rendelkezések. 
(12.4.5.4. pont) 
A nem központosított mobil értékesítésű szolgáltatásna k minősülő 
parkolójegy vásárlásra meghatározott tranzakciós díj 59,0551 
Ft/tranzakcióról 77,9527 Ft/tranzakcióra emelkedik, a változás mértéke 
18,8976 Ft, a várakozási (parkolási) jogosultság tranzakciós díja 59,0551 
Ft/tranzakcióról 77,9527 Ft/tranzakcióra emelkedik, a változás mértéke 
18,8976 Ft. (12.4.5.4. pont) 

Az ÜÁSZF 7. sz. mellékletét érintő 
Törlésre kerül a BBC Earth HD csatorna az IPTV Business Superior HD és a 
SAT Business Superior HD díjcsomagok csatornakiosztásából. (6.1. és 6.2. 
pontok) 
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Az ÜÁSZF 1. és 2. sz. mellékletét érintő 
Bevezetésre kerül a vezetékes hálózatba irányuló hívás szerint díjazott 
1811 rövid szám. (1. sz. melléklet 2.2.14. és 12.12. pontok, 2. sz. melléklet 
12.5.5. pont) 

 


