
A Lakossági ÁSZF 2020. december 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a 

hatálybalépést 30 nappal megelőzően értesítettük:  

 

Az előfizetőinket a 2020. októberi számlában, illetve a 2020. október 30. napján megjelent sajtóközleményben  

értesítettük.  

A Lakossági ÁSZF 2020. december 18 -tól hatályos azon új változásai, melyekről az előfizetőket a 

hatálybalépést megelőzően értesítettük: 

 

Az előfizetőinket a fenti változásokról a 2020. november 23. napján megjelenő sajtóközleményben értesítettük. 

A Lakossági ÁSZF 2020. december 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 

Valamennyi 
szolgáltatás 

A "Szolgáltatás nyújtásához, panaszokhoz, 
hibabejelentésekhez kapcsolódó minőségirányítás, 
folyamatjavítás, a szolgáltatások minőségének ellenőrzése, 
oktatás" céljából történő adatkezelés pontosítása, az 
elemzési célú adatkezeléssel történő kiegészítése. 

Lakossági ÁSZF  
7. sz. melléklet 3. pont 

TV 

Kivezetésre kerülnek a korábban lezárt, műholdas (SAT) 
televíziós hálózaton nyújtott Nagyvilág és Filmvilág 
kiegészítő programcsomagok, illetve a The Fishing and 
Hunting Channel és a Stringray Classica prémium 
csatornák 

Lakossági ÁSZF 
2/d függelék 4.2. pont 

Mobil hang 
Kivezetésre kerül a Mobilvásárlás szolgáltatás keretében 
igénybe vehető Önkiszolgáló felület. 

Lakossági ÁSZF 
2/a melléklet 3.1.2.10. pont és I. 3. 
pont táblázata 

Mobil internet 
Lezárásra kerülnek a Napi 200 MB, a Maraton 400 MB és a  
Maraton 3,5 GB opciók, valamint a Napi 1 GB egyszeri net 
bővítő elnevezése 1 GB 1 napra elnevezésre módosul. 

Lakossági ÁSZF 
5/a Domino – értékesíthető –  
2.2.2. és 2.2.2.2. pontok 
5/a Domino – lezárt –  
1.2. pont 

Érintett 
szo lgáltatás 

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

TV 
A Paramount Channel csatorna elnevezése Paramount 
Network elnevezésre módosul. 

Lakossági ÁSZF 
2/d függelék 1.1.1, 1.1.2. és 4.1. 
pontok 

Érintett 
szo lgáltatás 

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

Mobil hang és 
mobil internet 

Módosításra kerülnek a „Díjmentes korlátlan mobilinternet 

szolgáltatás 3 hónapig Telekom applikációban történő 

határozott idejű szerződéskötés esetén” és a 

Kedvezményes Gigaerős Net szolgáltatás 2 hónapig 

Lakossági ÁSZF 
9. sz. melléklet 



 

 

 

 

 

 

Telekom applikációban történő határozott idejű 

szerződéskötés esetén” akciók igénybevételi feltételei 

azzal, hogy azok 2020. december 1-jéig elérhetők. 


