
Üzleti ÁSZF 2020. november 1-jétől hatályos rendes módosításai  

Üzleti ÁSZF 1. sz. és 2. sz. mellékleteit 
érintő 

Lezárásra kerülnek a Grátisz 100, Grátisz 300, Grátisz 500, Zenit, illetve Zenit 
Plusz vezetékes hang díjcsomagok azzal, hogy a szolgáltatásokra 2020. 
november 1-jét követően új előfizetői szerződés megkötésére nincs lehetőség, 
azonban a szolgáltatásokat már használó előfizetők változatlan feltételek mellett 
vehetik azokat igénybe. (1. sz. melléklet 12.3.2., 12.3.4., 12.3.5., 12.3. 14., 
12.3.15., 12.3.19, 12.3.20, 12.4.25., 12.4.26., 12.4.27., 12.4.28. és 12.4.29. 
pontok) 
Törlésre kerül a 1444 rövid szám. (1. sz. melléklet 12.12. pont, 2. sz. melléklet 
12.5.5. pont) 

Üzleti ÁSZF 2. sz. mellékletét érintő 

Lezárásra kerül a Zene opció korlátlan tematikus adatopció szolgáltatás azzal, 
hogy a szolgáltatásra 2020. november 1 -jét követően új előfizetői szerződés 
megkötésére nincs lehetőség, azonban a szolgáltatást már használó előfizetők 
változatlan feltételek mellett vehetik azt igénybe. (12.3.5.3. pont) 
Lezárásra kerül az önállóan igénybe vehető Üzleti Adat 15 GB mobilinternet 
díjcsomag azzal, hogy a szolgáltatásra 2020. november 1 -jét követően új előfizetői 
szerződés megkötésére nincs lehetőség, azonban a szolgáltatást már használó 
előfizetők változatlan feltételek mellett vehetik azt igénybe. (12.2.3.5. pont) 

Törlésre kerül a16066 emelt díjas SMS rövidszám. (12.4.5.5. pont) 

Pontosításra kerül a HotSpot szolgáltatás lefedettségi területének ÜÁSZF-beli 
hivatkozása. (2.2.15. pont) 
A közérthetőség érdekében átnevezésre kerülnek a mobil hang szolgáltatás 
tárgyában meghatározott hívásirányok elnevezései. (6.3. pont) 

Üzleti ÁSZF 3. sz. mellékletét érintő  
Javításra kerül a hiteles számlamásolat első 50 lapjára megállapított 6985, - Ft 
összegű díj a tényleges, 6895,- Ft összegű díjra. (11.4. pont) 

Üzleti ÁSZF 7. sz. mellékleteit érintő 
A LiChi TV csatorna elnevezése TV2 Séf elnevezésre módosul. (6.1. és 6.2.  
pontok) 

Üzleti ÁSZF 11. sz. mellékletét érintő 
Kiegészítésre kerülnek a Magenta 1 Business kedvezménycsomag általános 
igénybevételi feltételei azzal, hogy egyszerre maximum 45 darab SIM kártya 
vonható be a kedvezménycsomagba. (1.1.1. pont) 
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Üzleti ÁSZF 2. sz. mellékletét érintő 

Bevezetésre kerül az Üzleti Adat 15 GB+ szolgáltatás.  (12.2.3.5. pont) 

A mobil rádiótelefon szolgáltatáshoz biztosítható kiegészítő képességek új leírása 
kerül beillesztésre. (2.1.9. pont) 

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.  (12.4.5.5. pont) 

Üzleti ÁSZF 7. sz. mellékleteit érintő 
Az IPTV hálózaton nyújtott díjcsomagokban elérhetővé válik a Bajai Televízió helyi 
televízió csatorna. (6.1. pont) 

Üzleti ÁSZF 11. sz. mellékletét érintő Bevezetésre kerül az Üzleti Adat 15 GB+ szolgáltatás.  (1.1.2. pont) 

 


