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

30 nappal megelőzően értesítettük:  

 

Az előfizetőinket a 2020. decemberi számlában, illetve SMS útján értesítettük.  

A Lakossági ÁSZF 2021. február 1-jétől hatályos azon új változásai, melyekről az előfizetőket a hatálybalépést 

megelőzően értesítettük: 

 

Az előfizetőinket a fenti változásokról a 2021. január 29. napján megjelenő sajtóközleményben értesítettük. 

Érintett 
szo lgáltatás 

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

Vezetékes 
telefon, mobil 
hang 

Törlésre kerülnek a 06 90/633 (000-999), a 06 90/180 
(000-999) és a 06 90/641 (000-999) emelt díjas 
számtartományok. 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.4. és 4.4.4.5. pontok 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 4.4.4.3. és 4.4.4.4. pontok 
5/b vezetékes telefon – értékesíthető 
– melléklet 3.4.2. pont 

Vezetékes telefon 
Az Invitel név alatt elérhető emelt díjas számtartományok 
szolgáltatója Invitech IcT Services Kft. elnevezésre 
módosul. 

Lakossági ÁSZF 
5/b vezetékes telefon – értékesíthető 
– melléklet 3.4.2. pont 

Vezetékes 
telefon, mobil 
hang 

Módosulnak a következő emelt díjas számtartományok 
díjai: a 0690/603 (000-099) 99 Ft/perc helyett 960 Ft/perc 
(az emelkedés mértéke 861 Ft), a 0690/603 (100-199) 160 
Ft/perc helyett 1270 Ft/perc (az emelkedés mértéke 1110 
Ft), a 0690/603 (200-299) 254 Ft/perc helyett 1580 Ft/perc 
(az emelkedés mértéke 1326 Ft) díjazásra módosul. 

 
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 

Vezetékes telefon 
Megszűnik a Barangoló kártya értékesítése. Az értékesítés 
megszűnéséig megvásárolt kártyák egyenlege 2021. június 
30. napjáig használható fel. 

Lakossági ÁSZF 
5/b vezetékes telefon – értékesíthető 
– melléklet 3.4.6. pont 

Mobil internet 
Törlésre kerül a Belföldi korlátlan tematikus adatopciók és 
a megújuló net bővítők egyidejű igénybevételére vonatkozó 
korlátozás. 

Lakossági ÁSZF 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 2.2.2.3. pont 

Mobil internet, 
mobil hang 

A Domino Plusz szolgáltatás keretében megszűnik a 
lakossági adománygyűjtő szám igénybevételével történő 
adományozás lehetősége. 

Lakossági ÁSZF 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 4.6. pont 

Érintett 
szo lgáltatás 

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

Mobil hang és 
mobil internet 

Kiegészítésre kerülnek a Domino Quick termék esetén az 
előfizetői szerződés létrejöttével kapcsolatos speciális 
szabályok. 

Lakossági ÁSZF 
2/a melléklet 2.1. pont 



A Lakossági ÁSZF 2021. február 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 

Mobil internet, 
mobil hang 

Módosításra kerülnek az Ingyenes 50 MB és a Több mobilos 
Magenta 1 kedvezmény igénybevételi feltételei. 

Lakossági ÁSZF 
9. sz. melléklet 

Mobil hang, 
mobil internet 

Törlésre kerülnek a következő akciók: 5G mobil internet 
promóció; Extra Net Korlátlan 30 napra promóció; Extra Net 
Korlátlan 3 napra promóció; Extra Net Korlátlan 10 napra 
promóció; Díjmentes korlátlan mobilinternet szolgáltatás 3 
hónapig Telekom applikációban történő határozott idejű 
szerződéskötés esetén; Kedvezményes Gigaerős Net 
szolgáltatás 2 hónapig Telekom applikációban történő 
határozott idejű szerződéskötés esetén  

Lakossági ÁSZF 
9. sz. melléklet 


