
A Lakossági ÁSZF 2020. 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 

Mobil hang 
Törlésre kerül a díjszabásból a 16060 fogadott SMS emelt 
díjas hívószám. 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.2. pont 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.1. pont 

Mobil hang, 
vezetékes hang 

Az Út a Mosolyért Alapítvány neve Együtt az Autistákért 
Alapítvány elnevezésre módosul. 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.6. pont 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 4.4.5. pont 
5/b vezetékes telefon – értékesíthető 
– melléklet 3.4.12. pont 

Valamennyi 
szolgáltatás 

Pontosításra kerülnek a postai úton történő kézbesítésre 
irányadó szabályok. 

Lakossági ÁSZF 
Törzsrész 13.7. pont 

Mobil hang, 
vezetékes hang 

A ZNET-Mikronet Kft. neve ZNET Telekom Zrt. elnevezésre 
módosul. 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 5.3. pont 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.1. és 5. pontok 

TV 
Csatorna névváltozás: a Penthouse csatorna neve 
Penthouse Gold-ra módosul. 

Lakossági ÁSZF 
2/d függelék 1.3. pont és 4.2. pontok 

Mobil internet 

Lezárásra kerülnek az Extra Net 200 MB és az Extra Net 1 GB 
adatopciók. Az adatopciók megrendelésére 2020. március 
1. napját követően nincs lehetőség, a már korábban 
megrendelt adatopciók változatlan igénybevételi 
feltételekkel használhatók fel. 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas - értékesíthető - 
melléklet 2.2.5.1. pont 
5/a havidíjas - lezárt - melléklet 1.2.4. 
pont 

TV Kivezetésre kerül a Doma TV helyi televízió csatorna. 
Lakossági ÁSZF 
2/d függelék 1.4. pont 

Valamennyi 
szolgáltatás 

Pontosításra kerülnek az áthelyezési igény elutasítására 
vonatkozó rendelkezések. 

Lakossági ÁSZF 
Törzsrész 12.2.2.1. és 12.2.2.2. 
pontok 

Mobil hang, 
vezetékes hang 

A 06 90 / 985 (300-399) emelt díjas hívószámok díjazása 3 
500 Ft/perc helyett 508 Ft/perc díjazásúra módosul (a 
csökkenés mértéke 2 992 Ft), A 06 90 / 985 (400-499) emelt 
díjas hívószámok díjazása 3 000 Ft/perc helyett 508 Ft/perc 
díjazásúra módosul (a csökkenés mértéke 2 492 Ft). 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.4. pont 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.3. pont 
5/b vezetékes telefon – értékesíthető 
– melléklet 3.4.2. pont 

Az előfizetőinket a 2020. januári számlában értesítettük. 



A Lakossági ÁSZF 2020. március 1-jétől hatályos azon új változásai, melyekről az előfizetőket a hatálybalépést 

megelőzően értesítettük: 

 

Az előfizetőinket a fenti változásokról a 2020. február 28. napján megjelenő sajtóközleményben értesítettük. 

 

A Lakossági ÁSZF 2020. március 6-tól hatályos azon új változásai, melyekről az előfizetőket a hatálybalépést 

megelőzően értesítettük: 

 

Az előfizetőinket a fenti változásokról a 2020. február 28. napján megjelenő sajtóközleményben értesítettük. 

 

 

 

Érintett 
szo lgáltatás 

Mó dosítás lényegének rövid leírása 
A módosítással érintett 
do kumentumok, fejezetek és pontok 

Mobil hang, 
vezetékes hang 

A 06 90 / 985 (300-399) emelt díjas hívószámok díjazása 3 
500 Ft/perc helyett 508 Ft/perc díjazásúra módosul (a 
csökkenés mértéke 2 992 Ft), A 06 90 / 985 (400-499) emelt 
díjas hívószámok díjazása 3 000 Ft/perc helyett 508 Ft/perc 
díjazásúra módosul (a csökkenés mértéke 2 492 Ft). 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.4. pont 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.3. pont 
5/b vezetékes telefon – értékesíthető 
– melléklet 3.4.2. pont 

Mobil internet 
Érintett szolgáltatás: mobil internet 
Bevezetésre kerülnek az Extra Net 1 GB, Extra Net Zöld 1 GB  
és az Extra Net 2 GB opciók. 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 2.2.5.1. pont 

Vezetékes hang, 
mobil hang 

Bevezetésre kerül a NISZ Zrt. 1413 díjmentesen hívható 
rövidszáma. 

Lakossági ÁSZF 
5/a Domino -értékesíthető- melléklet 
5. pontja. 
5/a havidíjas - értékesíthető - 
melléklet 5.3. pontja. 
5/b vezetékes telefon - értékesíthető 
- melléklet 3.4.9. pontja. 

Mobil hang, 
mobil internet 
(roaming) 

Az EU roaming többletdíj mértéke fogadott hanghívás 
esetén 4,6 Ft/perc (nettó 3,6220 Ft/perc) díjról 3,2 Ft/perc 
(nettó 2,5279 Ft/perc) díjazásúra módosul (a csökkenés 
mértéke 1,4 Ft/perc; nettó 1,0941 Ft/perc), továbbá Nagy-
Britannia Európai Uniós tagságának megszűnése miatt 
pontosításra kerül a díjzónák meghatározása. 

Lakossági ÁSZF 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 7.1. pont 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 7. pont 

Érintett 
szo lgáltatás 

Mó dosítás lényegének rövid leírása 
A módosítással érintett 
do kumentumok, fejezetek és pontok 

SMS 
A MultiSIM szolgáltatásban a mellékkártyán is elérhetővé 
válik az SMS küldése és fogadása. 

Lakossági ÁSZF 
2/a melléklet 3.1.6. pont 
5/a havidíjas – értékesíthető - 
melléklet 2.4. pont 



A Lakossági ÁSZF 9. sz., akciókat tartalmazó mellékletét érintő 2020. március 1-jétől hatályos módosításai: 

 

 

 

Érintett 
szo lgáltatás 

Mó dosítás lényegének rövid leírása 
A módosítással érintett 
do kumentumok, fejezetek és pontok 

Mobil internet 
Bevezetésre kerül az 5 GB 90 napra egy év hűséggel 
promóció. 

9. sz. melléklet 

Vezetékes 
internet 

Bevezetésre kerül a Telekom Wifi Extra kedvezmény 
Magenta 1 előfizetőknek promóció. 

9. sz. melléklet 

Mobil hang 
Bevezetésre kerül a Domino Day promóció keretében a 
Domino Day 60 perc belföldi hálózaton belüli beszélgetés 1 
napig promóció. 

9. sz. melléklet 

Mobil internet, 
mobil hang 

Bevezetésre kerül a Netgarancia promóció. 9. sz. melléklet 

Mobil internet 
Lezárásra kerülnek az Extra Net 1 GB 30 napra, az Extra Net 
Zöld 1 GB 30 napra és az Extra Net 2 GB 30 napra 
promóciók. 

9. sz. melléklet 

Mobil internet 
A Domino Korlátlan Net 1 napra akció díja 990 Ft-ról 790 Ft-
ra módosul. 

9. sz. melléklet 


