A Lakossági ÁSZF 2020. szeptember 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a
hatálybalépést 30 nappal megelőzően értesítettük:
Érintett
szo lgáltatás

Mó dosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és pontok
Lakossági ÁSZF
A korábbi hangazonosítás szolgáltatás funkcióit kiváltotta
Törzsrész 6.4.3. és 12.4.1.2. pontjai
Valamennyi
az új Virtuális asszisztensünk, Vanda. Ezzel
5/a havidíjas – értékesíthető –
szolgáltatás
összefüggésben törlésre kerülnek a hangazonosítóra és
melléklet 5.2. pontja
hangmintára alkalmazandó rendelkezések.
7. sz. melléklet 3. pontja
Lakossági ÁSZF
Kivezetésre kerülnek a 0690/641 (000-699), 06 91 / 330
5/a Domino – értékesíthető –
(000-699), 06 91 / 338 (000-699) és 06 91 / 339 (000-699)
melléklet 4.4.4.1. és 4.4.4.2. pontok
emeltdíjas SMS- és eseménydíjas hangszolgáltatások
Vezetékes telefon
5/a havidíjas – értékesíthető –
körébe tartozó, illetve a 0690/641 (700-999), 06 91 / 330
melléklet 4.4.4.2. és 4.4.4.3. pontok
(700-999), 06 91 / 338 (700-999) és 06 91 / 339 (700-999)
5/b vezetékes telefon – értékesíthető
fogadott emeltdíjas SMS számtartományok.
– melléklet 3.4.2. pont
Mobil hang

Kiegészítésre kerülnek a Hívásértesítő szolgáltatás
igénybevételi feltételei a VoLTE hálózati képességre
utalással.

Lakossági ÁSZF
2/a. sz. melléklet 3.1.2.11. pont

TV

A Filmbox Plus csatorna elnevezése Filmbox Stars, a KIWI
csatorna elnevezése TV2 Kids elnevezésre módosul.

Lakossági ÁSZF
2/d függelék 1.1., 1.3., 1.5., 2.3.,
4.1., 4.2. és 4.3. pontok

Valamennyi
szolgáltatás

Csongrád megye elnevezése Csongrád-Csanád megyére
módosul.

Lakossági ÁSZF
1. sz. melléklet 4. pont

Valamennyi
szolgáltatás

Kiegészítésre kerülnek a Szolgáltatót megillető
szerződéskötés és -módosítás megtagadásának esetei a
Szolgáltató által kivezetni tervezett vagy már kivezetés alatt
álló műszaki hozzáféréstípuson kínált szolgáltatásokra
vonatkozó rendelkezésekkel.

Lakossági ÁSZF
Törzsrész 2.1.6. pont

Egyéb, nem
hírközlési
szolgáltatás

Kivezetésre kerül a Telekom Wi-Fi Fon szolgáltatás.

Lakossági ÁSZF
10. sz. melléklet 1. pont

Mobil hang,
vezetékes hang

Pontosításra kerülnek a számhordozási eljárásban az előre Lakossági ÁSZF
fizetett csomag egyenlegére alkalmazandó rendelkezések. 6. sz. melléklet 1.4. pont

Módosításra kerül Speciális Promóciós Kedvezmény
201912 kedvezmény keretében elérhető díjcsomagok köre
Vezetékes hang, azzal, hogy a díjcsomagok által kínált szolgáltatások
Lakossági ÁSZF
vezetékes
tartalma és a kedvezmény mértéke nem változik. A
8. sz. – igényelhető - melléklet 5.2. és
internet, tv
szolgáltató a továbbiakban a kedvezményben elérhető
5.3. pontok
díjcsomagokról a 2020. augusztus 31. napján közzétett
sajtóközleményben értesíti az előfizetőket.
Az előfizetőinket a 2020. júliusi számlában és a 2020. július 31. napján megjelent sajtóközleményben értesítettük.

