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

hatálybalépést 30 nappal megelőzően értesítettük:  

 

Az előfizetőinket a 2021. szeptemberi számlában értesítettük.  

 

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

Érintett 
szolgáltatás 

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

Mobil internet 

Lezárásra kerülnek a Flotta Net 500 MB 2020, Flotta 
Net 1 GB 2020, Flotta Net 2 GB 2020, Flotta Net 6 GB 
2020, Flotta Net 15 GB 2020 és Flotta Net Korlátlan 
díjcsomagok. A díjcsomagokra a lezárást követően új 
előfizetői szerződés nem köthető, a meglévő 
előfizetők változatlan feltételek mellett vehetik 
igénybe a díjcsomagot. 

Lakossági ÁSZF 
2/a melléklet 14.1. pont 
3/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 2.1.2., 2.2.2. és 2.4. 
pontok 
3/a havidíjas – lezárt – melléklet 
1.2.13. pont 

Mobil internet 

Lezárásra kerülnek a Net 4 GB 2020, Net 15 GB 2020, 
Gigaerős Net 2020 és Gigaerős Net+ 2020 
mobilinternet díjcsomagok. A díjcsomagokra a 
lezárást követően új előfizetői szerződés nem köthető, 
a meglévő előfizetők változatlan feltételek mellett 
vehetik igénybe a díjcsomagot. 

Lakossági ÁSZF 
2/a melléklet 14.1. pont 
3/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 2.1.2. pont 
3/a havidíjas – lezárt – melléklet 
1.2.1. pont 

Mobil internet 

Bevezetésre kerülnek a Digitális Jólét Alap 
mobilcsomag, a Digitális Jólét Alap mobilinternet 
csomag, a Digitális Jólét Hang Alapcsomag, a Digitális 
Jólét Alapcsomag – Net Plusz, Digitális Jólét 
Alapcsomag - Net 250/10 és a Digitális Jólét 
Alapcsomag - Net 250/70 díjcsomagok. Ezzel 
egyidejűleg lezárásra kerülnek a 2020. szeptember 4. 
napjától értékesített Digitális Jólét Alapcsomagok. 

Lakossági ÁSZF 
2/a melléklet 14.1. pont 
2/c melléklet 5.2. pont 
3/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 3.4. pont 
3/a havidíjas – lezárt – melléklet 
1.2.8.5. pont 
3/b vezetékes telefon - 
értékesíthető - melléklet 3.1.3. és 
3.2. pontok 

Érintett 
szolgáltatás 

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

Vezetékes 
telefon, TV, 
vezetékes 
internet-
hozzáférés 

Kiegészítésre kerülnek a helyszíni munkavégzéssel 
összefüggő rendelkezések az előfizető 
hozzájárulásával elkészített fényképfelvételre 
alkalmazandó szabályokkal. 

Lakossági ÁSZF 
Törzsrész 2.5.3. és 4.2.3. pontok 

Vezetékes 
telefon, mobil 
rádiótelefon 

Törlésre kerül a 06 91/ 180 (000-999) 
számtartomány. 

Lakossági ÁSZF 
3/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.2. és 4.4.4.3. 
pontok 
3/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.1. és 4.4.4.2. 
pontok 
3/b vezetékes telefon – 
értékesíthető – melléklet 3.4.2. 
pont 



3/c vezetékes internet - 
értékesíthető - melléklet 4.2. 
pont 
3/c vezetékes internet - lezárt - 
melléklet 9. pont 
6. sz. melléklet 1., 2. és 4. pontok 

Mobil hang, 
mobil internet 

Pontosításra, egyértelműsítésre kerülnek a családi 
mobil opció igénybevételi feltételei. 

Lakossági ÁSZF 
3/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 3.2. pont 
3/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 3.1. pont 

TV 
Bővítésre kerül az IPTV hálózaton nyújtott 
díjcsomagokban elérhető Szombathelyi TV helyi 
televízió csatorna vételkörzete. 

Lakossági ÁSZF 
2/d függelék 1.4. pont 

Mobil hang, 
vezetékes hang 

Elérhetővé válik a 1442 rövidszám. 

Lakossági ÁSZF 
3/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 5.3. pont 
3/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 5. pont 
3/b vezetékes – értékesíthető – 
melléklet 3.4.8. pont 

Mobil hang, 
vezetékes hang 

A 06-90 (189 000) – (189 999) emelt díjas 
számtartományba tartozó emelt díjas hívószámok 
szolgáltatója a továbbiakban az Invitech ICT Services 
Kft. helyett a 4Voice Távközlési Kft..  

Lakossági ÁSZF 
3/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4. pont 
3/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4. pont 
3/b vezetékes – értékesíthető – 
melléklet 3.4.2. pont 

Mobil hang, 
mobil internet 

Beemelésre kerülnek a Blue mobile szolgáltatásokra 
vonatkozó rendelkezések. 

Lakossági ÁSZF 
2/a melléklet 1.6. és új 1.7. 
pontok 
3/a havidíjas – lezárt – melléklet 
2. pont 

Vezetékes 
internet 

Új kártérítési díj kerül meghatározásra a mérőeszközök 
vonatkozásában. 

Lakossági ÁSZF 
3/c vezetékes internet – 
értékesíthető – melléklet 6. pont 

Valamennyi 
szogáltatás 

Az adatvédelmi tisztviselő a továbbiakban dr. Pók 
László. 

Lakossági ÁSZF 
5. sz. melléklet 14. és 15. pontok 

Akció 
Lezárásra kerül a Net 100 GB mobil net szolgáltatás 
időszakos ajánlat. 

Lakossági ÁSZF 
7. sz. melléklet 

Akció 

Bevezetésre kerülnek a Korlátlan beszélgetés és 
mobilinternet 30 napra Telekom alkalmazásban 
történő díjcsomagváltás esetén, a Dupla adat 
promóció és a Számhordozásos SIM kedvezmény Blue 
és Mol mobile ügyfeleknek elnevezésű promóciók. 

Lakossági ÁSZF 
7. sz. melléklet 



Akció 
A 4K minicsomagban a továbbiakban elérhetővé válik 
a TravelXP 4K csatorna is. 

Lakossági ÁSZF 
7. sz. melléklet 

Akció 

Törlésre kerülnek a Korlátlan beszélgetés és 
mobilinternet 30 napra Telekom alkalmazásban 
történő díjcsomagváltás esetén és az Eurosport 5, 
Eurosport 8, Eurosport 5 HD és Eurosport 8 HD 
ideiglenes elérhetővé tétele az Olimpia idejére 
elnevezésű promóciókra vonatkozó rendelkezések. 

Lakossági ÁSZF 
7. sz. melléklet 

 

 

 

 


