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

hatálybalépést 30 nappal megelőzően értesítettük:  

 

Az előfizetőinket a 2021. májusi számlában és SMS-ben értesítettük. 

 

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

hatálybalépést megelőzően értesítettük: 

Érintett 
szolgáltatás 

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

Mobil hang, 
vezetékes hang 

Kivezetésre kerül a 192 rövidszám. 

Lakossági ÁSZF 
5/a havidíjas – értékesíthető – 
melléklet 5.3. pont 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 5. pont 
5/b vezetékes telefon – 
értékesíthető – melléklet 2.1.1.3. 
és 3.4.6. pontok 

Vezetékes hang Kivezetésre kerül a Barangoló kártya szolgáltatás. 
5/b vezetékes telefon – 
értékesíthető – melléklet 3.4.6. 
pont 

Vezetékes 
internet 

Kiegészítésre kerülnek a vezetékes internet-
hozzáférési szolgáltatás igénybevételi feltételei a 
másodlagos hálózati azonosító igénybevételi 
lehetőségével, mellyel összhangban a személyes 
adatok kezelésének szabályai is módosításra kerülnek. 

Lakossági ÁSZF 
2/c. melléklet 1.2. pont 
7. melléklet 3. pont 

Mobil hang Lezárásra kerül a hello holnap díjcsomag. 

Lakossági ÁSZF 
5/a Domino – értékesíthető – 
melléklet 2.1.2. pont 
5/a Domino – lezárt – melléklet 
1.1. pont 

Érintett 
szolgáltatás 

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

TV 

Elérhetővé válik az IPTV hálózaton nyújtott Telekom 

TV díjcsomagok esetében a „Szereld magad” 

konstrukció igénybevétele.  

Lakossági ÁSZF 
3/d tv - értékesíthető – melléklet 
2.2. pont 

TV 

A vevőegységre és az internet-hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó feltétel nélkül elérhetővé 
válik az IPTV hálózaton nyújtott IPTV Alap 202009, 
IPTV Szuper Családi HD 202009 és az IPTV Szuper 
Családi Mozi 202009 díjcsomagokra történő új 
előfizetői szerződés megkötésének lehetősége. 

Lakossági ÁSZF 
3/d tv - értékesíthető – melléklet 
2.1. pont 



Az előfizetőinket a fenti változásokról a 2021. június 30. napján megjelenő sajtóközleményben 

értesítettük. 

 

A Lakossági ÁSZF 2021. július 1-jétől hatályos azon változásai, melyek nem érintenek előfizetőket 

 

 

 

 

TV 

Kiegészítésre kerül az IPTV hálózaton nyújtott IPTV 
Alap 202009, IPTV Szuper Családi HD 202009 és IPTV 
Szuper Családi Mozi 202009 díjcsomagok mellett 
igénybe vett Telekom TVGO csatornakiosztása a 
továbbiakban HD minőségben is elérhető csatornák 
listájával. 

Lakossági ÁSZF 
2/d függelék 1.1.2. pont 

Akció 

Bevezetésre kerül a Korlátlan beszélgetés és 
mobilinternet 90 napra Telekom alkalmazásban 
történő díjcsomagváltás esetén promóció, valamint a 
30GB 90 napra egy év hűséggel Telekom 
alkalmazásban promóció. 

Lakossági ÁSZF 

7. sz. melléklet 

Érintett 
szolgáltatás 

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

Akció 
Lezárásra kerülnek az Extra Net Zöld 1GB és Extra Net 

2 GB promóciók. 

Lakossági ÁSZF 
7. sz. melléklet 


