
A Lakossági ÁSZF 2021. szeptember 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a 

hatálybalépést 30 nappal megelőzően értesítettük:  

Érintett 
szolgáltatás 

Módosítás lényegének rövid leírása 
A módosítással érintett 
dokumentumok, fejezetek és 
pontok 

Mobil hang, 
mobil internet 

Kiegészítésre kerülnek a MultiSIM szolgáltatás 
igénybevételi feltételei az egyes szolgáltatástípusokra 
utaló elnevezéssel. 

Lakossági ÁSZF 
2/a melléklet -  MultiSIM 
szolgáltatás (utólag fizetett 
szolgáltatás esetén) 
3/a havidíjas - értékesíthető - 
melléklet – MultiSIM 
szolgáltatása díja  

TV Törlésre kerül Nagykovácsi TV helyi televízió csatorna. 

Lakossági ÁSZF 
2/d függelék 
IPTV szolgáltatás igénybevétele 

esetén elérhető helyi televízió 

csatornák településenként  

Az előfizetőinket a 2021. júliusi számlában értesítettük.  

A Lakossági ÁSZF 2021. szeptember 1-jétől hatályos változásai: 

Érintett 
szolgáltatás Módosítás lényegének rövid leírása 

A módosítással érintett 
dokumentumok, fejezetek és 
pontok 

Vezetékes hang 
Törlésre kerülnek a korábban kivezetett Barangoló 
kártya, illetve Kontroll kártya szolgáltatásokra 
vonatkozó rendelkezések. 

Lakossági ÁSZF 
3/b – értékesíthető – 
melléklet 2.2.1., 3.4.5.2., 3.4.6. és 
3.4.12. pontok 

Mobil hang, 
vezetékes hang 

Frissítésre, pontosításra kerülnek a Magyar Telekom 
Nyrt. hálózatából elérhető rövid számok és külön 
hívószámon elérhető szolgáltatások. 

Lakossági ÁSZF 
3/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 5.2. pont 
3/a domino – értékesíthető – 
melléklet 5. pont 

Mobil hang, 
vezetékes hang 

Bevezetésre kerülnek a 1416 és 1444 rövidszámok. 

Lakossági ÁSZF 
3/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 5.2. pont 
3/a domino – értékesíthető – 
melléklet 5. pont 

TV 

Az IPTV hálózaton nyújtott díjcsomagokban 
elérhetővé válnak az Encsi TV, a Berente TV, a 
Videokrónika, a Kerekegyháza Televízió és a Zóna 
Körzeti Televízió helyi televízió csatornák. 

Lakossági ÁSZF 
2/d függelék 1.4. pont 

Valamennyi 
szolgáltatás 

Jogszabályi változásokból eredő módosítások, illetve 
egyéb pontosítások átvezetése. 

Lakossági ÁSZF 
Törzsrész 1.7., 2.2.5., 4.2.2.1., 
6.2.3. és 7.1.1. pontok 

Mobil internet 

Lezárásra kerül a Fiatal opció. A lezárást követően az 
opció igénybevételére új szerződés nem köthető, az 
opciót igénybe vevők változatlan feltételekkel vehetik 
igénybe az opciót. 

Lakossági ÁSZF 
3/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 2.2.5.3. pont 
3/a havidíjas – lezárt – 
melléklet új 1.2.15. pont 



Mobil internet, 
mobil hang 

Lezárásra kerülnek az 50% havidíj kedvezmény 3 
hónapig, a 4GB havonta megújuló díjmentes adat 3 
hónapra és a Domino dupla adat promóciók. 

Lakossági ÁSZF 
7. sz. melléklet 

Mobil internet, 
mobil hang 

Törlésre kerülnek az Anyák napi korlátlan beszélgetés 
1 napra, Nyári Korlátlan Extra Net 1 napra, Nyári 

Korlátlan Extra Net 3 napra, Nyári Korlátlan Extra Net 

10 napra, Nyári Korlátlan Extra Net 30 napra és a 

Korlátlan beszélgetés és mobilinternet 90 napra 

Telekom alkalmazásban történő díjcsomagváltás 

esetén, a Prepaid feltöltési bónusz és a Domino 

dupla adat promóció megújuló netekre elnevezésű 

promóciók. 

Lakossági ÁSZF 
7. sz. melléklet 

Mobil internet 

Bevezetésre kerülnek a Korlátlan beszélgetés és 

mobilinternet 30 napra Telekom alkalmazásban 

történő díjcsomagváltás esetén, az Extra Net 

Korlátlan 24, a Gigaerős Extra Net Korlátlan 3 napra, 

Gigaerős Extra Net Korlátlan 10 napra és a Prepaid 

feltöltési bónusz promóció Telekom alkalmazásban 

történő feltöltéshez elnevezésű promóciók. 

Lakossági ÁSZF 
7. sz. melléklet 

 


