
Közlemény 
A Magyar Telekom Nyrt. módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) 
az egyedi előfizetői szerződésekre is kiterjedő hatállyal a következők szerint:

2020. november 1-jei hatályú új változások:

2020. december 1-jei hatályú új változások:

A módosításokat új helyi televízió csatorna, új szolgáltatás bevezetése, hatósági döntés, 
továbbá a körülményekben bekövetkezett változás indokolja, melyek nem eredményezik 
a szerződés feltételeinek lényeges módosulását.

A 2020. augusztus 1-jei, 2020. augusztus 20-i és 2020. szeptember 1-jei hatályú módosítá-
sok legkésőbb 2020. július 31-től megtalálhatók a Telekom honlapján (www.telekom.hu) 
és valamennyi ügyfélszolgálatán. 
Ügyfeleink a változásokról a Telekom hálózatából díjmentesen hívható ügyfélszolgálati 
számokon is tájékozódhatnak. 

Módosítások lényegének rövid leírása

A módosítással érintett 

dokumentumok, 

fejezetek és pontok

Érintett szolgáltatás: tv
Az IPTV hálózaton nyújtott díjcsomagokban elérhetővé válik a 
Bajai Televízió helyi televízió csatorna.

Lakossági ÁSZF 2/d 
függelék 1.4. pont

Üzleti ÁSZF 7. sz. 
melléklet 6.1. pont

Érintett szolgáltatás: tv
Az IPTV hálózaton nyújtott IPTV Szuper Családi HD 202009 
és IPTV Szuper Családi Mozi 202009 díjcsomagokban elérhe-
tővé válik az Arena4 csatorna.

Lakossági ÁSZF
2/d függelék 1.4. pont

Érintett szolgáltatás: mobil hang
A mobil rádiótelefon szolgáltatáshoz biztosítható kiegészítő 
képességek új leírása kerül beillesztésre.

Üzleti ÁSZF
2. sz. melléklet 2.1.9. pont

Érintett szolgáltatás: mobil internet
Bevezetésre kerül az Üzleti Adat 15 GB+ szolgáltatás.

Üzleti ÁSZF
2. sz. melléklet 12.2.3.5. pont
11. sz. melléklet 1.1.2. pont

Érintett szolgáltatás: mobil internet, mobil hang
Bevezetésre kerülnek a 3 GB 3 napra, a Korlátlan net 1 napra 
és a Korlátlan net 3 napra egyszeri net bővítők , a Maraton 
5 GB net bővítő, a Net 1 GB, Net 15 GB és Korlátlan Net 30 
napra megújuló net bővítők. Bevezetésre kerülnek továbbá a 
Korlátlan beszélgetés 1 napra, Korlátlan beszélgetés 3 napra, 
Korlátlan beszélgetés 30 napra hang opciók. A bevezetéssel 
egyidejűleg egységesítésre kerülnek a hang díjcsomag mellé 
igénybe vehető mobil internet szolgáltatás elnevezései net 
bővítőre és hang opcióra.

Lakossági ÁSZF
5/a Domino – értékesíthető 
– melléklet 2.2.2., 2.2.2.1., 
2.2.2.2., 2.2.2.3. és 2.2.4. 
pontok

Módosítások lényegének rövid leírása

A módosítással érintett 

dokumentumok, 

fejezetek és pontok

Érintett szolgáltatás: mobil hang
Kivezetésre kerül a Mobilvásárlás szolgáltatás keretében 
igénybe vehető Önkiszolgáló felület.

Lakossági ÁSZF
2/a melléklet 3.1.2.10. 
pont és I. 3. pont 
táblázata

Üzleti ÁSZF
2. sz. melléklet 2.4.1. 
és 15.1.3. pontok

Érintett szolgáltatás: mobil hang
A továbbiakban elérhetővé válik a 06 90/636 (000−099); 
06 90/636 (100−199);  06 90/636 (300−399); 06 90/636 
(400−499); 06 90/636 (500−599); 06 90/636 (600−699); 
06 90/636 (700−799), 06 91/636 (000−099); 06 91/636 
(300−399); 06 91/636 (400−499); 06 91/636 (500−599); 
06 91/636 (600−699) és 06 91/636 (700−799) emelt díjas 
számtartományokban az SMS tartalom is.

Lakossági ÁSZF
5/a Domino – értékesíthe-
tő – melléklet 4.4.4.2. és 
4.4.4.4. pontok
5/a havidíjas – értékesíthe-
tő – melléklet 4.4.4.3. és 
4.4.4.5. pontok

Üzleti ÁSZF
2. sz. melléklet 12.4.5.5. 
pont


