A Lakossági ÁSZF 2021. március 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

Valamennyi
szolgáltatás

A személyes adatok kezelésének szabályai kiegészítésre
kerülnek a meghatalmazottra irányadó rendelkezésekkel.

Lakossági ÁSZF
7. melléklet 3. pont

Vezetékes
internet

Pontosításra kerülnek az IP címekkel való észszerű
gazdálkodás okán a szolgáltatás rendelkezésre állására
vonatkozó rendelkezések.

Lakossági ÁSZF
2/c melléklet 2.1. és 3.4. pontok

Módosításra kerülnek a Gigaerős Net+ díjcsomag mellett
Mobil internet és
igénybe vehető MultiSIM szolgáltatás igénybevételi
mobil hang
feltételei, továbbá pontosításra kerül a díjtáblázat tartalma.

Lakossági ÁSZF
5/a havidíjas – értékesíthető –
melléklet 2.4. pont

A költségek változása alapján módosításra kerül az IPTV
Lakossági ÁSZF
hálózaton és a műholdas televízió hálózaton (SAT TV)
5/d tv – értékesíthető – melléklet
nyújtott Közszolgálati csomag havi hozzáférés biztosítási
2.3., 2.6., 4.3., 4.5. pontok
díja, valamint az egyszeri hozzáférési díja. Az egyszeri
hozzáférési díj változása a Közszolgálati csomag meglévő
előfizetőjét nem érinti, a havi hozzáférés biztosítási díj
változása a csomag meglévő előfizetőjét is érinti. IPTV
hálózaton nyújtott Közszolgálati csomag havi hozzáférés
TV
biztosítási díja 949 Ft-ról 843 Ft-ra csökken (a csökkenés
mértéke 106 Ft), a csomag egyszeri hozzáférési díja 44 709
Ft-ról 50 840 Ft-ra emelkedik (az emelkedés mértéke 6 131
Ft) A SAT TV hálózaton nyújtott Közszolgálati csomag havi
hozzáférés biztosítási díja 866 Ft-ról 992 Ft-ra emelkedik (az
emelés mértéke 126 Ft), a csomag egyszeri hozzáférési díja
24 255 Ft-ról 26 083 Ft-ra emelkedik (az emelkedés
mértéke 1 828Ft).
Az előfizetőinket a 2021. januári számlában és a 2021. január 29. napján megjelenő sajtóközleményben értesítettük.
A Lakossági ÁSZF 2021. március 1-jétől hatályos azon új változásai, melyekről az előfizetőket a hatálybalépést
megelőzően értesítettük:

Érintett
szo lgáltatás

Mó dosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és pontok

Egyéb, nem
hírközlési
szolgáltatás

A Mobilvásárlás szolgáltatás keretében elérhető új
Lakossági ÁSZF
szolgáltatások bevezetése miatt kiegészítésre kerülnek a 90
2/a melléklet 3.1.2.10. pont
napos tiltással kapcsolatos rendelkezések.

TV

Kibővítésre kerül az IPTV hálózaton elérhető Szentes TV
Lakossági ÁSZF
helyi televízió csatornák vételkörzete, illetve elérhetővé válik
2/d függelék 1.4. pont
a Kistelek VTV.

Az előfizetőinket a fenti változásokról a 2021. február 28. napján megjelenő sajtóközleményben értesítettük.
A Lakossági ÁSZF 2021. március 1-jétől hatályos, akciókat érintő változása, mely előzetes előfizetői értesítést
nem igényel:

Érintett
szo lgáltatás

Mó dosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és pontok

Mobil internet,
mobil hang

Módosításra kerülnek a 990 Ft-os Domino SIM csomag
Lakossági ÁSZF
online csatornában és a Netgarancia promóciók
9. sz. melléklet
igénybevételi feltételei.

TV

Törlésre kerül a Telekom IPTV és SAT TV szolgáltatás TV GO Lakossági ÁSZF
kedvezménye.
9. sz. melléklet

