
Üzleti ÁSZF 2020. július 1-jétől hatályos rendes módosításai  

Üzleti ÁSZF 4/3., 5/1., 5/2., 5/3., 5/6. és 
6/1. sz. mellékletét érintő 

Pontosításra kerül a szüneteltetés díja. Az előfizető az általa kezdeményezett 
szüneteltetés ideje alatt havonta az egyedi előfizetői szerződésében 
meghatározott havidíj 50%-át köteles megfizetni.  (4/3. melléklet 7.1.7. pont, 5/1. 
melléklet 7.5.5. pont, 5/2. melléklet 7.4. pont, 5/3. melléklet 7.5. pont, 5/6. 
melléklet 7.1.4. pont, 6/1. melléklet 7.1. pont) 

Üzleti ÁSZF 7. sz. mellékletét érintő 
A Telin TV helyi televízió csatorna elnevezése Egyetem TV-re módosul, továbbá 
kiegészítésre kerül a csatorna vételkörzete. (6.1. pont) 

Üzleti ÁSZF 10. sz. mellékletét érintő 
Kiegészítésre kerülnek a mobil szolgáltatás mellé biztosított e-mail postafiók 
igénybevételi feltételei a mobil szolgáltatás megszűnése esetén irányadó 
rendelkezésekkel. (1.3. pont) 

Üzleti ÁSZF 11. sz. mellékletét érintő 
Módosításra, kiegészítésre kerül a Magenta Bónusz keretében igénybe vehető IT 
szolgáltatások köre. (1.1.3.1.3. pont) 
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Üzleti ÁSZF 2. sz. mellékletét érintő 

Bevezetésre kerül az önállóan, egyedi díjcsomagokhoz igénybe vehető Üzleti 
Adat Korlátlan szolgáltatás. (12.3. és 12.3.7. pontok) 

Árfolyamváltozás miatt változnak az EU roaming maximált díjak, a többletdíj és a 
roaming adatforgalmi limit (World GPRS limit) mértéke.  
Az EU roaming helyzetből indított hanghívások díja nettó 60,4724 Ft/percről nettó 
63,7795 Ft/perc díjra módosul (a változás mértéke 3,3071 Ft/perc).  
EU roaming helyzetben az EU-ba a küldött SMS-ek és MMS-ek maximum díja 
nettó 19,0945 Ft/db-ról nettó 19,6850 Ft/db díjazásúra (a változás mértéke 
0,5905 Ft) változik. 
Az EU roaming többletdíj mértéke indított hang hívás esetén nettó 10,3149 
Ft/percről nettó 11,0236 Ft/percre (a változás mértéke 0,7087 Ft), a küldött SMS 
díja nettó 3,2283 Ft/db-ról nettó 3,4646 Ft/db-ra (a változás mértéke 0,2363 Ft), a 
fogadott hanghívás díja nettó 2,5279 Ft/percről nettó 2,7559 Ft/percre (a változás 
mértéke 0,228 Ft) módosul. 
Az adatforgalmi limit mértéke nettó 16 000 Ft-ról nettó 17 504,7619 Ft-ra (a 
változás mértéke 1 504,7619 Ft) változik. 

Üzleti ÁSZF 7. sz. mellékletét érintő Kibővítésre kerül az IPTV hálózaton elérhető Sopron TV vételkörzete.  (6.1. pont) 
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Üzleti ÁSZF 2. sz. mellékletét érintő 
Elérhetővé válik a digitális tartalom mobil hírközlési eszköz használatával történő 
vásárlása az Apple App Store applikáción keresztül is. (2.4.1. és 12.4.5.4. pontok) 

 


