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1. A szolgá
szolgáltató adatai
da
Teljes név: BÁCSKÁBEL Informatikai Fejlesztı és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság
Rövidített név: BÁCSKÁBEL Kft.
Székhely: 6400.Kiskunhalas Kard u.20.
Cégjegyzékszám: 03-09-108-621
Telefon: 77/426-075
Telefax: 77/426-075

Honlapunk: www.bacskabel.hu

E-mail címünk: bacskabel@bacskabel.hu

2. Az ügyfélszolgálat elérhetısége
Bácskábel Kft
6400 Kiskunhalas Kard u. 20.
Tel: 77/426-0755
Fax: 77/426-075
Nyitva tartás: Hétfı – Péntek 08.00 – 16.00 óráig
Hibabejelentés: Hétfı – Vasárnap 8:00 – 20:00 óráig a
40/850-900 vagy a 77/422-854 számon
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3. Defi
efiníciók
Az alábbi kifejezések és rövidítések a jelen Általános Szerzıdési Feltételek alkalmazásában a
következı jelentéssel bírnak:
ÁSZ
ÁSZF: Jelen Általános Szerzıdési Feltételek.
Igénylı:
Igénylı Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli jogalany, aki, vagy
amely a szolgáltatás igénybevétele céljából Elıfizetıi Szerzıdés kötését kezdeményezi a
szolgáltatónál az ÁSZF 5. pontjában foglaltak szerint.
Elıfizetı: Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli jogalany, akivel,
vagy amellyel a szolgáltató a szolgáltatás igénybevételére a jelen ÁSZF-ben meghatározottak
szerint Elıfizetıi Szerzıdést köt.
A 14. életévét betöltött kiskorú vagy cselekvıképességet korlátozó gondnokság alá helyezett
személy csak törvényes képviselıjének beleegyezésével lehet Elıfizetı. 14. életévét be nem
töltött kiskorú vagy cselekvıképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy nevében
törvényes képviselıje köthet Elıfizetıi Szerzıdést.
Egyé
gyéni Elıfizetı: Az a természetes személy Elıfizetı, aki az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésekor
úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a
szolgáltatást.
Üzlet
leti/Intézményi Elıfizetı: Az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
vagy egyéni vállalkozó magánszemély Elıfizetı, aki az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésekor úgy
nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül veszi igénybe a
szolgáltatást.
Ténylege
yleges Használ
Használó: Az a személy, aki, függetlenül az Elıfizetı személyétıl a szolgáltatást
ténylegesen igénybe veszi.
Költsé
öltségviselı:
gvisel A szolgáltatás díjainak megfizetését az Elıfizetı helyett a jelen ÁSZF alapján
vállaló harmadik személy.
Szolgál
olgáltat
tató: Az ÁSZF 1. pontjában meghatározott jogalany, amely a hatályos magyar
jogszabályok alapján jogosult a 4. pontban meghatározott szolgáltatások nyújtására.
Szolgál
olgáltat
tatás: A szolgáltató által nyújtott, a 4. pontban meghatározott szolgáltatás, illetve
szolgáltatások együttese.
Elıfizetıi Szerzıd
dés: A szolgáltatás nyújtása tárgyában a Szolgáltató és az Elıfizetı között
létrejött szerzıdés, amely a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeibıl és az Egyedi Elıfizetıi
Szerzıdésbıl áll.
Egyedi Elıfizetıi Szerzıd
dés: Az Elıfizetı és a Szolgáltató között létrejött, a szolgáltatás
igénybevételének részletes feltételeit, valamint a jelen Általános Szerzıdési Feltételektıl való
esetleges eltéréseket tartalmazó megállapodás.
Elıfizetıii hozzáférés: Egy távközlı végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása valamely
távközlı hálózathoz vagy annak részéhez azért, hogy a hálózati funkciók és a hálózaton nyújtott
Szolgáltatások igénybe vehetıvé váljanak az Elıfizetı számára.
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Elıfizetıii hozzáférési pont: Az a fizikai kapcsolódási pont (interfész), amelyen keresztül az
Elıfizetı a Szolgáltatást igénybe veszi.
Végberendezés: Az a termék vagy egy termék azon alkotórésze, amelynek rendeltetése a
távközlı hálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, az elıfizetıi hálózati végponton
keresztül a szolgáltatás igénybevétele céljából (telefonkészülék).
Hál
Hálózati berendezés: A Szolgáltató tulajdonában vagy rendelkezési jogában lévı,
végberendezésnek nem minısülı, a szolgáltatás nyújtásához felhasznált távközlı berendezés,
melynek végpontja a modem és amely modem telefoncsatlakozási pontja képezi a szolgáltatás
átadási pontot.
Ptk.: A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény.
Eht.: Az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény.

4. A szolgá
szolgáltató ált
által nyújt
újtott elıf
lıfizetıi szolgáltatások
sok meghatározása
4.1.

Elıfizetıiszolgáltatások
64.20.11.0
Nyilvános helyi távbeszélı szolgáltatás
64.20.12.1
Nyilvános belföldi távolsági távbeszélı szolgáltatás
15.4.1.1
Nyilvános nemzetközi távolsági távbeszélı szolgáltatás
A fenti szolgáltatások az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C törvény fogalmi
meghatározása szerint „Helyhez kötött telefon szolgáltatás”-nak
minısülnek, amelybe
beletartoznak a korábban az Adathálózati szolgáltatások (SZJ szám: 64.20.16) körébe sorolt IP
alapú hang (VoIP) szolgáltatások is.
A Szolgáltató a nyilvánosság számára hozzáférhetı helyhez kötött telefon szolgáltatást nyújt,
amelyet az Elıfizetı az Elıfizetıi Szerzıdés idıtartama alatt bármikor igénybe vehet az
Elıfizetıi Hozzáférési Ponthoz (a hálózaton biztosított interfészhez) csatlakoztatott telefon
végberendezéssel. A helyhez kötött telefon szolgáltatás keretében lehetıség van belföldi és
nemzetközi, helyhez kötött vagy mobil rádiótelefon hívások kezdeményezésére, illetve hívások
fogadására.
Jelen helyhez kötött telefon szolgáltatás elsıdleges célja a hangátvitel. Szolgáltató nem zárja ki,
hogy az elıfizetı a hangátvitelen kívül más – technikailag a telefonvonalon is megvalósíthatóátvitelre használja a végberendezést (pld. telefonmodemes adatátvitel), de kifejezetten deklarálja,
hogy a telefonvonalon történı adatátvitel minıségéért nem felel, arra célértéket nem határoz meg.
4.2. Alapszolgáltatások
Az alapszolgáltatás keretében az Elıfizetı belföldi (helyi, helyközi I., helyközi II. és távolsági),
nemzetközi és mobil rádiótelefon hálózatba irányuló hívást kezdeményezhet a végponthoz
csatlakozott végberendezésrıl.
Hálózaton belüli hívás: A szolgáltató hálózatán belül kezdeményezett és végzıdött hívások,
függetlenül attól, hogy ezen hívások azonos vagy eltérı földrajzi számozási körzethez tartoznak.
Oldal: 5 / 85

Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz

BÁCSKÁBEL Kft.

Helyi hívás az azonos településen lévı helyhez kötött telefon állomások közötti hívás, kivéve a
hálózaton belüli hívásokat.
Helyközi I. hívás az azonos földrajzi számozású területen (körzeten) belüli helyhez kötött telefon
állomások közötti hívás, kivéve a hálózaton belüli hívásokat.
Helyközi II. hívás a budapesti helyhez kötött telefon állomások és Budapest vonzáskörzetébe - de
más földrajzi számozási területhez – tartozó egyes településeken lévı helyhez kötött telefon
állomások közötti hívás, kivéve a hálózaton belüli hívásokat.
Távolsági hívás a két különbözı földrajzi számozási területen lévı helyhez kötött telefon
állomások közötti hívás, a helyközi II. díjzónába tartozó hívások, valamint a hálózaton belüli
hívások kivételével.
Nemzetközi hívás a külföldi helyhez kötött telefon állomásra, valamint a külföldi mobil
rádiótelefon állomásra irányuló hívás.
Mobil rádiótelefon hálózatba irányuló hívás a belföldi mobil rádiótelefon szolgáltatók kapcsolási
számainak hívása.
A Szolgáltató biztosítja az Elıfizetıi számára a segélyhívó szolgálatok elérését, valamint a
jelentıs piaci erıvel rendelkezı és az egyetemes telefon szolgáltatók által mőködtetett országos,
minden helyhez kötött és mobil rádiótelefon kapcsolási számára kiterjedı tudakozó szolgáltatás
igénybevételét.
Az Elıfizetı helyhez kötött telefon állomása telefonszámmal rendelkezik, és a nemzetközi és
belföldi helyhez kötött vagy mobil rádiótelefon állomásokról hívható. A helyhez kötött telefon
állomás azon belföldi helyhez kötött és mobil rádiótelefon állomásokról hívható, amelyek
szolgáltatójával a Szolgáltató összekapcsolási szerzıdést kötött. Ezen szolgáltatók pontos körét a
Szolgáltató az ügyfélszolgálatán közzéteszi.
A Szolgáltatás alkalmas telefonbeszélgetések lebonyolítására.
A hívás létrejön akkor is, ha tényleges beszélgetés nem történik, azonban a hívott oldalon lévı
végberendezés (pl. hangposta, üzenetrögzítı, alközpont) fogadja a hívást. A Szolgáltató minden
Elıfizetıjének évente egyszer felajánlja átvételre Szolgáltató által kiadott ingyenes elıfizetıi
névjegyzéket. A névjegyzéket a Szolgáltató nyomtatott (telefonkönyv) formában biztosítja.
A Szolgáltató biztosítja Elıfizetıinek a számhordozhatóságot azon társszolgáltatók tekintetében,
amelyekkel erre összekapcsolási szerzıdést kötött. Ha az Elıfizetı másik helyhez kötött telefon
szolgáltatót választ, akkor a Szolgáltatónál használt telefonszámát átviheti az új szolgáltatóhoz,
amennyiben ennek feltételei fennállnak.
4.3. Kiegészítıszolgáltatások
A kiegészítı szolgáltatások az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan egyéb többlet (hálózati
és/vagy információs) szolgáltatásokat nyújtanak az Elıfizetınek.
A kiegészítı szolgáltatás igénybevételének feltételei:
A kiegészítı szolgáltatások határozott idıre vagy határozatlan idıre (visszavonásig) kérhetıek.
A kiegészítı szolgáltatások között vannak olyanok, amelyek a jogosítás után azonnal mőködnek,
és vannak amelyeket az Elıfizetı aktiválással és deaktiválással tud be-, illetve kikapcsolni. Egyes
szolgáltatások igénybevételéhez meghatározott funkcióval rendelkezı telefon-készülék
szükséges.
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Egyes kiegészítı szolgáltatások nem vehetık egyidejőleg igénybe.
A kiegészítı szolgáltatás igénybevételének módja:
A kiegészítı szolgáltatások külön erre a célra rendszeresített nyomtatvány (szerzıdésmódosítás)
alapján vehetık igénybe, mely tartalmazza az alapszolgáltatásoktól eltérı szerzıdési feltételeket.
A kiegészítı szolgáltatások telefonon is megrendelhetıek. Az ügyfélszolgálat a megrendelés
során tájékoztatja a megrendelıt az eltérı szerzıdési feltételekrıl. A telefonon történt
megrendelés után az Elıfizetı köteles megrendelési szándékát írásban, faxon vagy postai levél
útján megerısíteni.
4.3.1. Az igényb
igénybe vehetı kiegé
iegészítı szolgál
olgáltat
tatások
ások:
a)
Hívószámkijelzés
A hívószámkijelzés szolgáltatás a hívott személy számára lehetıvé teszi, hogy a hívás felépítése
és idıtartama alatt a hívó vonal hívószámát a telefonkészülékbe beépített vagy különálló kijelzı
berendezésen megjelenítse, amennyiben a hívó fél a kijelzést megengedte.
A hívószámkijelzés szolgáltatás díjmentesen igénybe vehetı a kijelzésre alkalmas végberendezés
segítségével, amely tudja fogadni és megjeleníteni a központ által küldött jeleket. A központ a
szabad elıfizetıi vonalra érkezı minden hívásra a csengetéssel egyidıben kiküldi vagy azt a
hívószámot, ahonnan a hívást kezdeményezték, vagy a hívószám hiányát szövegesen. A
hívószám vagy a hívószám hiányának oka a készüléken az elsı csengetést követıen jelenik meg.
Alközpontok esetén a szolgáltatás az alközpont analóg fıvonalára csatlakozó kijelzı
berendezésen biztosítható. A kiküldött információ további felhasználása az alkalmazott alközpont
és a kijelzı berendezés képességeitıl függ. Ha a hívó fél másik szolgáltató telefon
szolgáltatásának elıfizetıje, vagy külföldi telefon állomás, a telefonszáma az Elıfizetı számára
nem minden esetben jelenik meg, mivel más telefon szolgáltatók elıfizetıi nem minden esetben
rendelkeznek az azonosítás letiltásának lehetıségével, illetve a külföldi partnerek nem minden
esetben továbbítják a hívószámot.
Az igénybevétel feltételei:
A Szolgáltató a hívószámkijelzés szolgáltatást, ha azt az alapszolgáltatással egyidejőleg rendelték
meg, az alapszolgáltatással egyidejőleg, egyébként pedig a kérelem beérkezésétıl számított 3
munkanapon belül indítja. A szolgáltatás díjmentes és csatlakozásonként rendelhetı meg.
b)
Hívószámkijelzés letiltása
A hívószámkijelzés letiltása szolgáltatás az Elıfizetı számára díjmentesen lehetıvé teszi, hogy
hívószámát a hívott állomáson ne jelenítsék meg. A letiltás két típusa létezik, az állandó letiltás és
a hívásonkénti letiltás. Az egységes segélyhívószám (112) a Rendırség, a Tőzoltóság, és a
Mentık (segélykérı hívások) hívása esetén a hívó fél kapcsolási számának kijelzése nem tiltható
le. A szolgáltatásért díjat nem kell fizetni. A szolgáltatás csatlakozásonként rendelhetı meg.
c)
Állandó letiltás
Üzemeltetıi beállítás az Elıfizetı írásos nyilatkozata alapján, amellyel a hívó hívószámáról
kezdeményezett minden hívásra a kijelzés letiltását továbbítja a telefonközpont.
d)
Tartós híváskorlátozás
Az Elıfizetı kérésére a Szolgáltató lehetıvé teszi annak megakadályozását, hogy bármilyen,
vagy elıre meghatározott irányú kimenı hívást kezdeményezzenek az Elıfizetı vonaláról.
A tartós híváskorlátozás típusai:
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nemzetközi távhívás (00
00 elıtét) letiltása,
emeltdíjas hívószámok
mok ((audiotex 06-90, audiofix 06-81) számok hív
vásának tiltása,
segélykérı
rı hívások kivé
kivételével minden hívás letiltása.
A Szolgáltató a szolgáltatás megrendelése esetén garantálja, hogy
y korlátozás
ko
alá esı hívás
közvetlenül számbeadással nem
n
kezdeményezhetı a telefon állomásró
ól. Az alközpontokban
beállított híváskorlátozások ellenére létrejött sikeres hívásokért a Szolgáltató
Sz
nem vállal
felelısséget.
Az igénybevétel feltételei:
íváskorlátozás bármelyik típusát, ha az alapszol
olgáltatással egyidejőleg
A Szolgáltató a tartós hívásko
rendelték meg, az alapszolgááltatással egyidejőleg elérhetıvé teszi, egyéébként pedig a kérelem
beérkezését követı 3 munkanaapon belül. A szolgáltatás csatlakozásonként rendelhetı
r
meg.
e)

Hívásátirányítás
(i)
Hívásátirányításs feltétel nélkül

Az Elıfizetı, ha távolléte miaatt nem tudja fogadni az állomására érkezı hívásokat,
hívások átirányíthatja
azokat egy aktiváláskor megaadott másik telefon állomásra. Aktív hívásáttirányítás alatt a bejövı
hívásokat a központ minden esetben
e
a megadott telefon állomásra kapcsollja. A hívásátirányításra
a központ a szolgáltatást igény
ybe vevı Elıfizetıt speciális tárcsahanggal figyelmezteti.
fig
Az igénybevétel feltételei:
A szolgáltatás igénybevétel
telére alkalmas elıfizetıi készülék (DTM
MF). A szolgáltatás
csatlakozásonként rendelhetı
ı me
meg.
Az igénybevétel korlátai:
A szolgáltatás telefonon nem rendelhetı meg. A szolgáltatás forgalmi díjkötel
köteles. Az átirányított
hívás díja két részbıl áll: a hívó az átirányítást megrendelı Elıfizetı teleefon állomásáig fizeti a
hívást, az aktiváláskor megadott
dott másik telefon állomásig felépített hívást
st pedig a szolgáltatást
kérı Elıfizetınek számlázzák.
k.
(ii)
Hívásátirányításs ffoglaltság esetén
Az Elıfizetı, aki a telefon álllomásának foglaltsága miatt nem tudja fogad
dni az érkezı hívásokat,
átirányíthatja azokat egy aktiv
váláskor megadott másik telefon állomásra. Aktív átirányítás alatt a
központ csak azokat a hívásokat
sokat tov
továbbítja az aktiváláskor megadott telefo
on állomásra, melyek az
Elıfizetı telefon állomásának
k foglaltsága alatt érkeznek, a többi hívást az Elıfizetı telefon
állomására kapcsolja. A hívásátirányításra
hívás
a központ a szolgáltatást ig
génybe vevı Elıfizetıt
speciális tárcsahanggal figyelm
mezteti.
Az igénybevétel feltételei:
A szolgáltatás igénybevétel
telére alkalmas elıfizetıi készülék (DTM
MF). A szolgáltatás
csatlakozásonként rendelhetı
ı me
meg.
Az igénybevétel korlátai
A szolgáltatás telefonon nem
m rrendelhetı meg.
Az átirányított hívás díja kétt részbıl áll: a hívó az átirányítást megren
ndelı Elıfizetı telefon
állomásáig fizeti a hívást, az aktiváláskor
a
megadott másik telefonállomásig
g felépített hívást pedig
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a szolgáltatást kérı Elıfizetınek számlázzák.
(iii) Hívásátirányítás „nem felel” esetén
Az Elıfizetı azokat a hívásokat, amelyekre megadott idın belül nem felel, átirányíthatja az
aktiváláskor megadott másik telefon állomásra. Aktív átirányítás alatt a központ csak azokat a
hívásokat irányítja át az aktiváláskor megadott telefon állomásra, melyek csengetik az Elıfizetı
telefon állomását, de a megadott idın belül nem veszik fel a kézibeszélıt.
A hívásátirányításra a központ a szolgáltatást igénybe vevı Elıfizetıt speciális tárcsahanggal
figyelmezteti.
Az igénybevétel feltételei:
A szolgáltatás igénybevételére alkalmas elıfizetıi készülék (DTMF). A szolgáltatás
csatlakozásonként rendelhetı meg.
Az igénybevétel korlátai:
A szolgáltatás telefonon nem rendelhetı meg.
Az átirányított hívás díja két részbıl áll: a hívó az átirányítást megrendelı Elıfizetı telefon
állomásáig fizeti a hívást, az aktiváláskor megadott másik telefon állomásig felépített hívást pedig
a szolgáltatást kérı Elıfizetınek számlázzák.
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5. Az elı
elıfizetıi szerz
erzıdés megkötés
tésére vonatkozó eljárás, az elıfizet
zetıi
szolg
olgáltatások igény
énybev
bevételének módja és fel
feltéte
tételei, a szolgáltatás
igé
igénybejel
ejelenté
entésének esetleges idıbeli és föld
öldrajzi korlátai
5.1. Az ElıfizetıiSzerzıdés megkötésére irányuló eljárás
5.1.1. Igényb
Igénybejelenté
lentés
Az igénybejelentéseket a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal az Igénylı személyesen, postai
úton, elektronikus levélként vagy telefax útján juttathatja el a
Szolgáltató ügyfélszolgálatához.
Az Igénylı az Elıfizetıi Hozzáférési Pont létesítését olyan ingatlanba vagy ingatlanrészbe
kérheti, amely tulajdonában áll, vagy amelyet jogszerően használ, és ahol a szerzıdésbıl fakadó
kötelezettségének - ellenırzés, karbantartás, hibaelhárítás biztosítása - eleget tud tenni. A
Szolgáltató ennek okirattal történı igazolását kérheti. A jelen pont szerinti igénybejelentéseket a
Szolgáltató nyilvántartásba veszi.
Az igénybejelentés elbírálásához szükséges minimális adatok:
a)

az Igénylı neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye;
b) természetes személy esetében az Elıfizetı neve, leánykori neve, anyja neve,
születési helye és ideje;
c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı jogalany esetében az
Igénylı nyilvántartásba vételi száma és bankszámlaszáma;
d) az aláírásra jogosult megjelölése;
e) az Igénylıvel történı kapcsolattartásra szolgáló telefonszám;
f) az Elıfizetıi Hozzáférési Pont(ok) létesítési helyének megjelölése;
g) a számhordozhatóságra vonatkozó igény esetén az érintett telefonszám;
h) az igénybejelentés helye és idıpontja.
A Szolgáltató jogosult a fenti adatok valóságát igazoló iratok (pl. cégkivonat, aláírási
címpéldány) benyújtását kérni az Igénylıtıl.
Amennyiben az igénybejelentés az igénybejelentés elbírálásához feltétlenül szükséges fent
felsorolt adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató az Igénylıt 15 napos határidı kitőzésével
írásban felszólítja az igénybejelentés megfelelı kiegészítésére. Ha az Igénylı a 15 napos
határidın belül nem egészíti ki az igénybejelentést, a Szolgáltató az igénybejelentést jogosult
törölni nyilvántartásából.
5.1.2. Ajánlatté
ıi Szerzı
ıdés lét
lattét
tétel és az Elıfizetı
létrejöt
jötte
A Szolgáltató az igénybejelentés elbírálásához szükséges adatokat tartalmazó igénybejelentés
rögzítésétıl számított 15 napon belül köteles az Igénylıt az igénybejelentés elfogadásáról vagy
elutasításáról írásban értesíteni. Az értesítésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) az igénybejelentés elfogadása esetén annak megjelölését, hogy a Szolgáltató az
Igénylıvel Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére mely idıpontban (év, hó,
nap) vállal kötelezettséget, vagy
b) az igénybejelentés elutasítása esetén, az elutasítás okáról (pl. a Szolgáltatót
szerzıdéskötési kötelezettség nem terheli, mivel nem „egyetemes szolgáltató”). A
b) pont alatti esetben a Szolgáltató az igénybejelentést törli a nyilvántartásból.
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Amennyiben a Szolgáltató az igénybejelentést elfogadja, az Elıfizetıi Szerzıdésre
vonatkozó ajánlatát az értesítéssel együtt írásban postai levél formájában megküldi
az Elıfizetınek. A szerzıdés az ajánlatnak az Elıfizetı által történı elfogadásáról
szóló nyilatkozat (a szerzıdés Elıfizetı által is aláírt példánya) Szolgáltatóhoz
történı visszaérkezése idıpontjában jön létre. A szerzıdés létrejöttének
idıpontjáról a Szolgáltató értesíti az elıfizetıt.
Amennyiben a Szolgáltató mőszaki lehetıségek hiányában nem képes kielégíteni a bejelentett
szolgáltatás iránti igényt, akkor errıl az Igénylıt haladéktalanul értesíteni köteles, az igényt pedig
nyilván kell tartania. Amennyiben a megváltozott mőszaki lehetıségek következtében a
Szolgáltatás nyújtás akadályai elhárultak, errıl az Igénylıt 15 napon belül értesíteni kell, aki
nyilatkozik arról, hogy a Szolgáltatásra továbbra is igényt tart-e.
5.1.3. Az Elı
ıfizetı
ıi Szerzı
ıdések megkötése
tése során irányad
irányadó egyé
gyéb szabályok
szabályok
A Felek az egyedi Elıfizetıi Szerzıdést a 7. sz. melléklet szerinti formában és tartalommal kötik
meg.
A Felek az Elıfizetıi Szerzıdések megkötése során jelen ÁSZF-tıl az Egyedi Elıfizetıi
Szerzıdésben eltérhetnek, Egyéni Elıfizetı esetén azonban kizárólag az Elıfizetı javára.
Az Elıfizetı az Elıfizetıi Szerzıdés alapján az adott Szolgáltatást a szerzıdés idıtartama alatt
jogosult bármikor igénybe venni, és a hálózaton biztosított elıfizetıi interfészhez az alapvetı
követelményeknek megfelelı elektronikus hírközlı Végberendezést csatlakoztatni.
A Szolgáltatót az Elıfizetıi Szerzıdés megkötése körében szerzıdéskötési kötelezettség nem
terheli.
Egy elıfizetıi hozzáférési pont létesítésére illetve azon történı szolgáltatásra vonatkozóan
jogviszony csak egy elıfizetıvel létesíthetı.
A természetes személy Elıfizetınek a szerzıdéskötéskor kell nyilatkoznia arról, hogy a
Szolgáltatást Egyéni Elıfizetıként vagy Üzleti/Intézményi Elıfizetıként kívánja igénybe venni.
Amennyiben az Elıfizetı a nyilatkozattételt elmulasztja, a Szolgáltató ezt úgy tekinti, hogy az
Elıfizetı a Szolgáltatást Egyéni Elıfizetıként kívánja igénybe venni, kivéve ha az Elıfizetı
adataiból egyértelmően kiderül, hogy a Szolgáltatást gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén
belül veszi igénybe (például az Elıfizetıi Szerzıdést egyéni vállalkozóként köti meg). A Ptk.
685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezetek minden esetben Üzleti/Intézményi Elıfizetınek
minısülnek. Az Elıfizetı az Elıfizetıi Szerzıdés fennállása alatt az általa tett nyilatkozatot
írásban bármikor visszavonhatja, illetve módosíthatja az elıfizetıi minıségére vonatkozóan. A
Szolgáltató a szerzıdés megkötésével egyidejőleg az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés egy példányát
és az ÁSZF kivonatát az Elıfizetı rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltató az ÁSZF-et a 21.
pontban foglaltak szerint ügyfélszolgálatán és internetes honlapján közzéteszi Az Elıfizetı
kérésére a Szolgáltató a teljes ÁSZF egy példányát is az Elıfizetı rendelkezésére bocsátja az 1.
sz. mellékletben megjelölt díj ellenében.
5.2. Változás az Igénylı adataiban
Az Igénylınek az igénybejelentés vagy a szerzıdéskötési ajánlat tartalmi elemei közül bármelyik
adatában bekövetkezett változást a Szolgáltatónak – a változás bekövetkezésétıl számított – 15
napon belül írásban be kell jelentenie. Amennyiben fenti bejelentésnek az Igénylı határidıben
nem tesz eleget, az ebbıl eredı valamennyi jogkövetkezmény kizárólag ıt terheli.
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5.3. A Szolgáltatások igénybevételének módjai és feltételei
5.3.1. A Szolgáltat
Szolgáltatás igé
igénybevételének felté
ltételei
Jelen ÁSZF a 4. pontjában felsorolt valamennyi Szolgáltatás igénybevételére általában irányadó,
annak speciális feltételeit azonban egy adott Szolgáltatás tekintetében az Egyedi Elıfizetıi
Szerzıdés is meghatározhatja.
A Szolgáltató által biztosított helyhez kötött telefon szolgáltatásoknak idıbeli korlátja nincsen, de
azok az Elıfizetı által biztosított folyamatos 230 V-os hálózati tápáramellátást igényelnek,
amelybıl adódóan az áramszolgáltatásban bekövetkezett bármilyen kimaradás esetén, annak
idıtartama alatt a Szolgáltatások nem elérhetık. Az Elıfizetı köteles a Szolgáltató által számára
ingyenesen rendelkezésre bocsátott, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközöket a
szerzıdés megszőntét követıen azonnal, hiánytalanul és rendeltetésszerő használatra alkalmas
állapotban visszaszolgáltatni a Szolgáltatónak. Amennyiben az elıfizetı ezen kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy köteles a Szolgáltatót ért teljes kár megtérítésére. Az Elıfizetı –ingatlanon
belül – elosztón keresztül jogosult saját felelısségére második telefonkészüléket csatlakoztatni az
Elıfizetıi Hozzáférési Pontra. Az Elıfizetı az Elıfizetıi Hozzáférési Ponton keresztül
kapcsolódik a Szolgáltató hálózatához, amely magában foglalja az ingatlanon belüli maximum 15
méter kábelt, a kábel modemet és/vagy a multimédia (telefon) adaptert. Az elıfizetıi
Végberendezés RJ 11 csatlakozóval kapcsolódik a Szolgáltató hálózatához. Minden ettıl eltérı
fajtájú bekötést, pl. az Elıfizetı által igényelt telefonvonalnak telefonalközpontra való rákötését,
illetıleg helyi hálózat aktiválását a Szolgáltató jogosult megtagadni, illetıleg azt csak az
Elıfizetı felelısségére, az Elıfizetı kockázatvállalásával és díjazás ellenében végzi el. A
Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kábelmodemet és telefon adaptert a Szolgáltató bocsátja
az Elıfizetı rendelkezésére. A kábelmodem és a telefon adapter átadásakor a Szolgáltató jelen
ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott összegő óvadékot kérhet. Az óvadékból a
Szolgáltató jogosult a fenti eszközök megrongálódása, elvesztése esetén az ıt ért kár (ideértve a
megrongálódás esetén felmerülı javítási költséget is) összegét levonni, – illetve az ıt ért kár
összegét beszámítani. Az óvadék visszajár, ha az alapul szolgáló szerzıdés megszőnt, és az
Elıfizetı a Szolgáltató által átadott eszközöket sértetlenül – ide nem értve a rendeltetésszerő
használattal járó értékcsökkenést - visszaszolgáltatja. A Szolgáltató által nyújtott helyhez kötött
telefonszolgáltatás igénybevétele alatt közvetítı szolgáltató nem választható.
5.3.2. A Szolgáltat
Szolgáltatás terü
erületi kiterjedése (föld
öldrajzi
jzi korlátai)
A Szolgáltatás területi kiterjedése a más Szolgáltatóval létrejött hálózati szerzıdésben rögzített
lehetıségek függvényében alakul. A Szolgáltatás területi kiterjedésének bıvítésérıl a Szolgáltató
folyamatosan tájékoztatja az Igénylıket és az Elıfizetıket. A mindig aktuális szolgáltatási
területet jelen ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmazza.
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6. A fele
felek jog
jogai és kötel
telezet
ezettségei
6.1. Az Elıfizetı jogai
6.1.1. Elı
ıfizetıi
ıi névjegyz
gyzék
A Szolgáltató köteles évente
nte legalább egy alkalommal valamenny
yi olyan Elıfizetırıl
névjegyzéket készíteni, akik a névjegyzékben
n
való szerepeltetésükhöz hozz
zzájárultak, és köteles e
névjegyzéket átvételre felajánlani
nlani az Elıfizetınek a 4.2. pontban foglaltaak szerint. Az elıfizetıi
névjegyzék minimálisan tartalma
talmazza:
a) azoknak az Elıfi
ıfizetıknek a nevét, lakcímét (székhelyét), elıfizetıi hívószámát,
akik az adataik
taik telefonkönyvben való közzétételéhez hozz
zzájárultak illetve igény
esetén az elıfi
ıfizetıi hívószámhoz tartozó Végberendezéss felhasználási módját
(telefon/fax);
b) Egyéni Elıfizeetı külön igénye esetén neve után a fo
oglalkozása és iskolai
végzettsége, szaakképesítése feltüntetését is, legfeljebb 24 karrakter hosszúságig;

c) természetes szzemélynek nem minısülı elıfizetık essetében az elıfizetıi
névjegyzékben való feltüntetéshez hozzájáruló Elıfizetı nevét és legalább egy
elıfizetıi hívós
vószámát.
6.1.2. Adatvé
Adatvédelem
A Szolgáltató az Elıfizetık alapadatait
a
(név, cím, hívószám) és igény essetén foglalkozásukat a
tudakozó és az elıfizetıi névj
vjegyzék adatállományában az Elıfizetık kéré
résének és a személyes
adatok védelmérıl és a közzérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
rendelkezéseinek valamint a 8. sz. melléklet szerinti Adatkezelési
lési nyilatkozatban adott
hozzájárulásuknak megfelelıeen kezeli. Az Elıfizetık személyes adatainak kezelésérıl a 3. sz.
mellékletként csatolt adatvéd
tvédelmi szabályzat rendelkezik. Az Elıfizetık
k adataik kezelésérıl a
következık szerint rendelkezh
hetnek:
hozzájárrulásukat adhatják, hogy a telefonkön
nyvben nyomtatásban
megjeleent adataik címlista részeként kereskedelm
mi vagy reklám célra
felhaszn
nálhatók legyenek;
kérhetik,
k, hogy adataik a telefonkönyvben nyom
mtatásban közzétételre
kerüljen
nek, amely közzététel egyben ezen adatoknak
k a tudakozóban történı
kezeléséét is jelenti;
kérhetik,
k, hogy
h
adataikról csak a tudakozó adjon tájéko
jékoztatást;
kérhetik,
k, hogy adataik sem a telefonkönyvben, sem
s
a tudakozóban ne
jelenjen
njenek meg, illetve azokról ne adjanak tájékoztatáást (titkos hívószám).
Az Elıfizetı kérésére adatai
tai rendelkezésének megfelelıen, a névjegyzzékben több helyen is
megjelenhetnek, illetve hozzáájárulásával a Tényleges Használó illetve más használók adatai is
szerepelhetnek a telefonkönyvb
vben, és/vagy a tudakozóban díjazás ellenébeen, melynek mértékét a
Díjszabás tartalmazza.
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Az adatkezelési rendelkezés minden esetben az Elıfizetıi Szerzıdés része, nyilatkozattételre csak
az Elıfizetı, illetıleg Üzleti / Intézményi Elıfizetı esetében kizárólag a képviselı jogosult.
Üzleti / Intézményi Elıfizetınek legalább egy hívószámát meg kell jelölnie abból a célból, hogy
arról a tudakozó tájékoztatást adhasson.
A Szolgáltató a nyomozó hatóságot a „halaszthatatlan intézkedés” jelzéssel ellátott, külön
jogszabályban elıírt ügyészi jóváhagyást nélkülözı megkeresésre is köteles tájékoztatni az általa
kezelt, az adott üggyel összefüggı elektronikus hírközlési adatokról.
A Szolgáltató a számlázáshoz szükséges elıfizetıi adatokat csak annyi ideig tárolhatja, amennyi
ideig a számlázással kapcsolatos (díjszámítási, elszámolási) elıfizetıi igény jogszabályok szerint
érvényesíthetı.
Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésekor az Igénylıt kifejezetten és egyértelmően tájékoztatni kell:
a) a személyes adatai kezelésérıl;
b) arról, hogy a kezelt adatok mely esetekben és mely elektronikus hírközlési
szolgáltatóknak adhatók át;
c) ezen adatok alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatók milyen döntéseket
hozhatnak;
d) milyen jogorvoslati lehetısége van az ajánlattevınek;
e) a közös adatállomány adatkezelıjérıl és adatfeldolgozójáról, az adatkezelés és
adatfeldolgozás helyérıl (címérıl).
6.1.3. Használ
Használat áte
átengedése
Az Elıfizetı a Szolgáltatás igénybevételi lehetıségét nem rendszeresen és
tartósan, hanem esetenként és saját felelısségére másnak átengedheti. Bármilyen
módon engedi is át a használatot, a Szerzıdésben foglaltak betartásáért az
Elıfizetı tartozik felelısséggel. Az Elıfizetı felel azon személyek magatartásáért
is, akik Tényleges Használóként a Szolgáltatást igénybe veszik.
6.1.4. Költsé
öltségviselı
gviselı jelöl
lölésének joga
Az Elıfizetı jogosult megjelölni azt a harmadik személyt, aki a Szolgáltatás díjainak
megfizetését helyette vállalja („Költségviselı”). Ez esetben a Szolgáltató az esedékes számlákat
az Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározott Költségviselı nevére és címére állítja ki. A
Költségviselı személyének a Szolgáltató részérıl történı elfogadásához az szükséges, hogy a
Költségviselı írásban nyilatkozzon arról, hogy a Szolgáltatás díjainak megfizetését magára
vállalja.
Az Elıfizetıt a jelen ÁSZF alapján terhelı kötelezettségek értelemszerően vonatkoznak a
Költségviselıre is a Szolgáltatás díja átvállalásának idıtartama alatt, de további szolgáltatásokat
csak az Elıfizetı írásbeli hozzájárulásának Szolgáltató felé történı bemutatásával együtt
igényelhet.
A Költségviselı az Elıfizetıi Szolgáltatások lemondására vagy az elıfizetıi szerzıdés
felmondására nem jogosult.
A Költségviselı és az Elıfizetı kötelesek a Szolgáltatást érintı minden lényeges információról
egymást haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmulasztása és ennek következtében az ilyen
lényeges információról való tudomás hiánya nem mentesíti sem az Elıfizetıt, sem a
Költségviselıt a kötelezettségeik megszegéséhez fızött jogkövetkezmények alól.
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Amennyiben a Költségviselı a fizetési kötelezettségének az esedékesség
gtıl számított 15 napon
belül nem tesz eleget, a Szolg
gáltató a díjakat az Elıfizetıtıl is követelheeti, az Elıfizetı a díjak
kiegyenlítéséért készfizetı kezzesként felel.
A Szolgáltató az Elıfizetı kérrésére, illetve ha a Költségviselı a számlák megfizetésére
m
vonatkozó
kötelezettségvállalását írásban
sban visszavonja, az ezt követı számlákat az Elı
ıfizetı nevére és címére
állítja ki.
6.2. A Szolgáltató j ogai
6.2.1. Közös adatáll
állomány lét
létrehozása
A Szolgáltató valamint a többi elektronikus hírközlési szolgáltató a díjfizetési, illetıleg a
szerzıdésbıl eredı egyéb kötelezettségek
kötel
kijátszásának megelızése, illetve az egyetemes
szolgáltatással kapcsolatos szerzıdéskötés
s
megtagadásának céljából jogosultak
jogosul
a jogszerően
kezelhetı adatok körébıl az Elıfizetı azonosításához szükséges adatokat,
tokat, másik elektronikus
hírközlési szolgáltatónak átadni
tadni vagy attól átvenni, illetıleg - azzal az ad
dattartalommal - közös
adatállományt létrehozni.
Az Elıfizetı adatai az egyetemes
e
szolgáltatásra vonatkozó szerzzıdéskötésre irányuló
kötelezettség megtagadhatósága
tósága esetén, illetıleg abban az esetben adhatók
k át, illetve kerülhetnek
be a közös adatállományba,, ha
a) számlatartozás miatt a Szolgáltató a szerzıdést felmondta,
ondta, vagy a Szolgáltatás
igénybevételi lehetıségét
le
az Elıfizetı számára részben vag
gy egészben korlátozta,
vagy
b) számlatartozása
sa miatt a Szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást
e
kezdeményezett
az Elıfizetı elleen, illetve az Elıfizetı tartózkodási helye ism
meretlen, vagy
c) az Igénylı, illetve
i
az Elıfizetı kár okozása érdek
kében a Szolgáltatót
megtévesztettev
vagy
a megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az
azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamiis, hamisított
vagy
érvénytelen).
A Szolgáltató köteles az Elıfi
ıfizetıt haladéktalanul tájékoztatni az adatáttadás tényérıl. Amint
megszőnnek az adatok jogszzerő kezelésének vagy átadásának feltételei,
i, a Szolgáltató köteles
haladéktalanul intézkedni az Elıfizetı adatainak a közös adatbázisból történı
t
törlése iránt, és
értesítést küldeni a korábban értesített szolgáltatóknak és az érintett
tt Elıfizetınek a törlés
tényérıl.
Az adatállományból adatot igéényelhet:
az elektronikus hírközlési
lési sszolgáltató a fenti célra;
bennfentes kereskedeelem, piacbefolyásolás, engedély nélkülii szolgáltatás végzése
ügyében indított eljáráss keretében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete;
Fe
az a személy, amely
y/aki az elektronikus hírközlési szolgáltató
tó megbízása alapján a
számlázást, a követel
telések kezelését, a forgalmazás kezeléséét, illetve az ügyféltájékoztatást végzi
számlázási és forgalm
mazási jogviták rendezésére jogszabály alapj
lapján jogosult szervek, a
nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság véd
delme, a közvádas
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bőncselekmények, vala
lamint az elektronikus hírközlési rendszer jog
gosulatlan vagy jogsértı
felhasználásának üldözése
üldö
céljából az arra hatáskörrel rendelke
lkezı nemzetbiztonsági
szervek, nyomozó hatósá
tóságok, az ügyész, valamint a bíróság és a bírósági
bírós
végrehajtásról
szóló törvény elıírásaii szerint
s
a végrehajtó.
bármely fogyasztó ann
nnak tekintetében, hogy a nyilvántartás milyeen rá vonatkozó adatot
tartalmaz.
6.2.2. Forgalo
galom megfigyelé
igyelése
Forgalom-megfigyelést a Szol
olgáltató csak forgalmi, illetve méretezési
si és ellenırzési célból
végezhet, de a hívást nem hallgathatja
h
ki, és nem rögzítheti. A hívás adatokat a Szolgáltató
bizalmasan kezeli, és kizáról
rólag tervezési és méretezési célokra hasznosít
nosítja. A Szolgáltató a
közönségkapcsolati munkahellyeire (call center, ügyfélszolgálatok) irányuló
uló hívások tartalmát –
az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések megtartásával –a Szolgáltatáás megfelelı teljesítése
érdekében, megismerheti és rögzítheti.
rö
Az elektronikus hírközlı hálózato
on, vagy azt helyettesítı
elektronikus hírközlı rendszerek útján továbbított közlés tartalmát csaak az erre törvényben
közzel a törvény által
feljogosított szervek ismerheetik meg, illetve rögzíthetik technikai eszkö
szabályozott esetekben éss módon.
6.2.3. A Szolgáltat
Szolgáltatás visszautasítása
visszautasítása
A Szolgáltatónak jogában áll a Szolgáltatás igénybevételéhez használt
h
hálózatot és
berendezéseket ellenırizni. Az alkalmazott berendezések megfelelı
ıségi tanúsítványainak
meglétén túlmenıen az elektronikus
e
hírközlési Végberendezés mőszaki állapotának
(karbantartottságának) is az elıírt színvonalúnak kell lennie. A Szolg
olgáltató nem köteles a
Szolgáltatás nyújtására, ha a kívánt Szolgáltatás bizonyíthatóan megsérti vagy meg fogja sérteni
az elektronikus hírközlési szol
olgáltatásokra elıírt jogszabályokat, arra kiadott
ott engedélyeket.
6.2.4 Szolgál
bıl eredı
olgáltat
tató és Elıf
lıfize
izetı nem jelen ÁSZF-b
edı egyé
gyéb jogvisz
ogviszonyai
Amennyiben a Szolgáltatónak
k Elıfizetıvel szemben más jogviszonyból – különös tekintettel, de
nem kizárólagosan a kábeltv szolgáltatásból vagy Internet szolgáltatásbó
ól – eredı nem vitatott
követelése áll fenn, úgy jogáb
ban áll a 12.1 c) pontban említett módon korl
rlátozni a jelen ÁSZFben meghatározott szolgáltatás
tását is.
6.3. Az Elıfizetı kötelezett ségei
Az Elıfizetı köteles a Szolgááltatást jogszerő és törvényes célokra és mó
ódon használni. Tilos a
Szolgáltatást a hatályos vonatkozó
von
magyar és nemzetközi jogszabállyok alapján üzleti és
magántitoknak minısülı, szerzıi jogi védelemben részesülı stb. adatokkal vagy
bőncselekménnyel kapcsolatos
olatosan vagy ilyenre alkalmas módokon hasznáálni. Szolgáltató kizárja
ezzel kapcsolatban teljes felelısségét harmadik személyekkel szemben is.
Az
információvédettségért az Elı
ıfizetı tartozik felelısséggel. Az Elıfizetı
ı ffelelısséggel tartozik
minden olyan Szolgáltatás felhas
lhasználásáért, amelyhez a hozzáférés az IP címén
c
keresztül, vagy a
részére biztosított jelszó felhas
lhasználásával történik.
6.3.1 A hasz
használat átengedése
Az Elıfizetı az Elıfizetıi Hozzáférési
Ho
Pontján köteles a Szolgáltatás igénybevételét
i
másnak
díjmentesen lehetıvé tenni, ha a személy vagy vagyon biztonság meg
egırzéséhez szükséges
(segélykérés).
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Rendkívüli állapot és szükségállapot esetén honvédelmi érdekbıl a telefon, és egyéb hírközlési
berendezés használatra való átengedésére a Honvédelemrıl szóló 1993. évi CX. törvény alapján
kerülhet sor.
Egyéb esetekben az Elıfizetıi Hozzáférési Pont használatának tartós átengedéséhez a Szolgáltató
hozzájárulása szükséges.
6.3.2. A Szolgáltat
Szolgáltatás támogat
ogatása - hívh
ívhatóság bizt
iztosítása
Az Elıfizetı köteles az Elıfizetıi Hozzáférési Pont védelmérıl gondoskodni, és Végberendezését
hívás fogadására alkalmas állapotban tartani.
6.3.3. A hibaelhárítás
ırzés
ítás és a Szolgál
olgáltat
tatásh
áshoz használt berendezés ellenı
zésének lehet
lehetıvé
tétele
Az Elıfizetı kötelezettsége a hibaelhárítás lehetıvé tétele, szükség szerint az ingatlantulajdonos
útján.
Az ingatlan tulajdonosa (kezelıje, használója) tőrni köteles, hogy elızetes értesítés alapján a
Szolgáltató erre felhatalmazott képviselıje az ingatlan területére karbantartás, ellenırzés és
hibaelhárítás céljából belépjen.
Az ingatlan tulajdonosa kérheti a Szolgáltató képviselıjét a személyének azonosítására és
feladatának igazolását szolgáló okmányok felmutatására.
6.3.4. Díjf
Díjfize
izetés
Az Elıfizetıt a Szolgáltatás igénybevételéért díjfizetési kötelezettség terheli, a jelen ÁSZF 19.
pontjában meghatározott díjazási elveknek megfelelıen. A díjak megfizetésének kötelezettségét a
Költségviselı készfizetı kezesként magára vállalhatja.
6.4. A Szolgáltató kötelezettségei
6.4.1. Hiba
ibakezelés,
ezelés, üzemeltetés, felügye
gyelet
let, karbantar
tartás, hibaelhárítás
A Szolgáltató az elıfizetési díj ellenében a Szolgáltatás igénybevételi lehetıségét felügyelet,
karbantartás és hibaelhárítás keretében biztosítja a jelen ÁSZF 14. pontjában foglaltak szerint.
6.4.2. Tájékoztat
tatás
A Szolgáltató köteles az Elıfizetık, felhasználók és igénybevevık részére az igényléssel,
beszereléssel, szolgáltatással, számlázással, elıfizetıi névjegyzékkel és más ilyen jellegő
kérdésekkel kapcsolatos információs igényeinek kielégítésére és panaszainak intézésére
ügyfélszolgálatot létrehozni és mőködtetni. Az ügyfélszolgálatok címét és nyitvatartási rendjét az
1. pont tartalmazza. A szolgáltató a szolgáltatás értékesítését egyebekben a 4. sz. melléklet
szerinti ügyfélszolgálatain végzi.
Az Elıfizetı értesítését, tájékoztatását elıíró kötelezettségének a Szolgáltató - az Elıfizetı
számára közvetlenül, írásban levél vagy fax útján történı illetve elektronikus levél útján történı
értesítésével, tájékoztatásával tehet eleget.
Amennyiben azonban az Elıfizetıt a Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdés felmondásáról azért
nem tudja értesíteni, mert a Szolgáltató nem rendelkezik az Elıfizetı értesítéshez szükséges
adatokkal, a Szolgáltató az Elıfizetıt az Elıfizetıi Szerzıdés felmondásáról nem köteles
értesíteni.
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6.4.3. Adatkez
Adatkezelés
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás mőködtetése, karbantartása és
ellenırzése során tudomására jutó adatokat, információkat az ide vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek valamint a 3. sz. mellékletként csatolt Adatkezelési Szabályzatnak megfelelıen
titkosan kezeli, azokat csak a Szolgáltatáshoz szükséges mértékben használja fel, harmadik
személy tudomására nem hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály ettıl eltérıen
rendelkezik.
A Szolgáltató az általa, vagy hálózat igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a
Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a
Szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának
megismerését más részére nem teheti lehetıvé. A Szolgáltató vállalja, hogy megtesz minden tıle
elvárható szükséges mőszaki és szervezeti intézkedést annak érdekében, hogy az elektronikus
hírközlési tevékenysége során megszerzett titkot az általa mőködtetett elektronikus hírközlı
hálózat mőszaki lehetıségei szerint megırizze.
6.4.4. Azonosító-k
osító kije
ijelzé
lzés és hívásáti
ívásátir
tirányítás
A Szolgáltató ingyenesen biztosítja az Elıfizetı írásbeli kérelme alapján
a) a hívó Elıfizetınek, hogy hívásonként letilthassa az azonosítója kijelzését a hívott
készüléken;
b) a hívó Elıfizetınek, hogy Elıfizetıi Hozzáférési Pontonként letilthassa az
azonosítója kijelzését a hívott készüléken;
c) a hívó Elıfizetınek, hogy hívásonként - a b) pontban meghatározott letiltás
ellenére - lehetıvé tegye azonosítója kijelzését a hívott készüléken;
d) a hívott Elıfizetınek, hogy készülékén a hívó azonosítója ne jelenjék meg;
e) a hívott Elıfizetınek, hogy megtagadja azon hívások fogadását, amelyek esetében
a hívó az azonosítója kijelzését letiltotta.
Az a) és b) pontokban meghatározott letiltás nem alkalmazható a 24/1997. (III. 26.) BM-rendelet
szerinti - az állam mőködése, a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos - létesítmények,
valamint a segélyhívó szolgálatok (a rendırség, a tőzoltóság és a mentıszolgálat) hívószámaira,
beleértve a „112” egységes európai segélyhívószámra irányuló hívások esetén. A segélyhívások
megválaszolása céljából a Szolgáltató a hívó fél azonosítása továbbá a helymeghatározási adatok
kezelésére vonatkozó hozzájárulásának hiánya vagy visszavonása esetén is rendelkezésre
bocsátja a segélyhívó szolgálatok kérésére a hívó fél azonosítására, illetve a helymeghatározásra
vonatkozó adatokat.
A Szolgáltató a nyomozó hatóságokkal történı közremőködés keretében jogosult figyelmen kívül
hagyni ideiglenes jelleggel a hívó vonal azonosításának letiltását, amennyiben az Elıfizetı olyan
rosszakaratú vagy zaklató jellegő hívások nyomon követése érdekében kéri ezt, amelyek esetén
az életet, a testi épséget, a vagyont veszélyeztetı fenyegetés vagy zsarolás alapos gyanúja merül
fel. Ebben az esetben a hívó Elıfizetı azonosítását tartalmazó hívásadatokat a Szolgáltató tárolja
és az arra feljogosítottak részére hozzáférhetıvé teszi.
A Szolgáltató ingyenesen biztosítja a hívott Elıfizetıje számára, hogy annak kérésére az
Elıfizetı hívószámára irányuló hívások esetén a hívott vonal azonosítója ne jelenjen meg a hívó
fél készülékén (kapcsolt vonal azonosító kijelzésének letiltása). Hordozott számról, illetve
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hordozott számra történı hívás esetén a hívó azonosító kijelzés, illetve
tve a kapcsolt azonosító
kijelzés nem utalhat a hordozot
rdozottság tényére. A Szolgáltató az azonosító kijelzéssel
k
kapcsolatban
fentiekben meghatározottakat nemzetközi hívások esetén is biztosítja azon
on Elıfizetık számára,
amelyek Elıfizetıi Hozzáférrési Pontja analóg központokhoz kapcsoló
ódik feltéve, hogy ez
mőszakilag és gazdaságilag megvalósítható.
m
A Szolgáltató kieg
gészítı szolgáltatásként biztosítja az Elıfizetık
ık számára,
s
hogy
amennyiben a készzülékükre érkezı hívásokat kérésükre, a Szolgáltató
olgáltató automatikusan
egy másik hívószáámú készülékre irányítja át, abban az esetben rendelkezhessenek,
hogy a hívó készülék
üléken ne jelenjék meg olyan adat, amely
arra a hívószámra utaln
na, amelyre az átirányítás történt, vagy
annak az elıfizetınek a személyére utalna, akihez az átirányítás történt. A Szolgáltató
kiegészítı szolgáltatás
tásként biztosítja, hogy az Elıfizetı megtilthassa az átirányító
elıfizetı hívószámáraa érkezı hívásoknak az átirányító elıfizetı reendelkezése alapján, az
Elıfizetı saját hívószáámára történı automatikus átirányítását, amen
mennyiben az mőszakilag
megoldható.
6.4.5. Felek értesíté
zéttételei, nyil
sítései, közzé
yilatkozatai
6.4.5.1.
Az Elıfizetı nyilatkozatait
n
a Szolgáltató székhelyére vaagy ügyfélszolgálatára
postai úton feladva vagy szemé
mélyesen benyújtva írásban jogosult megtenni,
tenni, ha az ÁSZF másként
nem rendelkezik.
6.4.5.2. A Szolgáltató ügyféls
lszolgálaton történı közzétételi kötelezettségéét (beleértve különösen
az ÁSZF közzétételét, valamint
lamint más tájékoztatás közzétételét) az alábbiak
k szerint
s
teljesíti:
a) a tájékoztatást
st az ügyfélszolgálati helyiségben, ennek
k hiányában internetes
honlapján közzééteszi, továbbá
b) az abban fo
oglaltakról a telefonszolgáltatás igény
ybevételével elérhetı
ügyfélszolgálat
lat szóbeli
s
tájékoztatást ad.
6.4.5.3. A Szolgáltató Elıfi
fizetıvel szemben fennálló általános értesíttési kötelezettségét az
alábbiak szerint teljesíti:
a) az elıfizetı közvetlen,
kö
írásbeli értesítésével (értesítés
tesítés postai
post vagy elektronikus
levélben), vagy
y
b) egyéb elektronikus
nikus hírközlés (pl. telefax, telefon) útján akkor,
a
ha a Szolgáltató
maradandó módon rögzíteni tudja, hogy a szóbeli értesítést az elıfizetı tudomásul
vette.
6.4.5.4. A Szolgáltató a háló
lózat karbantartása, felújítása, cseréje, átalaakítása miatti értesítési
kötelezettségét az alábbiak szeerint teljesíti:
a) az elıfizetı közzvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés vagy elektronikus
e
levélben),
vagy
b) az értesítendı elıfizetık körétıl függıen – országos vaagy megyei napilapban
legalább két alkalommal
a
feladott közlemény útján, amel
mellyel egyidejőleg a
Szolgáltató köteeles az értesítést az ügyfélszolgálatán is közzéétenni.
6.4.5.5. A Szolgáltató az ÁSZF
ÁS
elıfizetıi szerzıdést érintı módosításáára vonatkozó értesítési
kötelezettségét – a módosítás hatályba lépését megelızı 30 nappal korábbaan – az alábbiak szerint
teljesíti:
a) az elıfizetı közvetlen,
kö
írásbeli értesítésével (értesítés
tesítés postai
post vagy elektronikus
levélben), vagy
y
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b) az értesítendı elıfizetık körétıl függıen országos vagy megyei napilapban
legalább két alkalommal feladott közlemény útján, vagy Az a)-b) pontok szerinti
értesítéssel egyidejőleg a Szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is
közzétenni.
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7. Az elı
elıfizetıi hozzá
zzáférés
rési pont léte
étesítésének és a szolgáltatás
igé
énybevétel
ig
telre való rendel
rendelkezé
ezésre állás
llásn
ásnak váll
állalás
lási ideje (célérték
értéke)
7.1. Új hozzáférés létesítési
si ideje
Új hozzáférés létesítésének minısül
m
az elsı hozzáférés létesítés, áthelyezéés más elıfizetıhöz, az
elıfizetınél további hozzáférrés létesítése, ha a létesítés fizikai megvalós
lósítást igényel helyhez
kötött elıfizetıi hozzáférés igénybevétele
i
esetén. Elıfizetıi hozzáférési
si pont létesítését célzó
munkát és a Szolgáltatással kaapcsolatos hálózaton bármilyen szerelést csak
k a Szolgáltató vagy az
általa megbízott személy végeezhet.
Az új hozzáférés létesítésének
k a megrendelések 90%-ában teljesítendı határideje
h
legfeljebb 30
naptári nap.
Nem minısül késedelmess teljesítésnek
teljesí
ha az Elıfizetı a Szo
olgáltatóval elızetesen írásban egyeztetett idıpontban
i
a helyszíni
szerelés feltételeit nem
m biztosítja;
b
ha a Felek az Elıfizeetıi Hozzáférési Pont létesítésére 30 napnáál késıbbi idıpontban
állapodnak meg;
a visszavont megrendeelés, ha az Elıfizetı szolgáltatót vált, és az új üzemeltetı – akinek
feladata a létesítési idı
ı jelzése
j
– hozzáférési vonalanként átengedett
tt helyi hurkot használ;
számhordozás esetén
tén az új Elıfizetıi Hozzáférési Pont (fizikai)
ikai) létesítése
lé
nélküli
bekapcsolás; illetıleg
ha az Elıfizetı halaszztást, vagy késıbbi idıpontot kért a létesítésr
sre. Ha a szolgáltatáshozzáférési pont kiépítése megtörtént,
m
az Elıfizetı a továbbiakban
további
a befizetett
bekapcsolási, szerelési,
lési, kiépítési díj visszatérítésére semmilyen jogcímen nem tarthat
igényt.
7.2. A Szolgáltatás rendelkez
lkezésre állása
Az Elıfizetı a Szolgáltatást a hozzáférés díjának (elıfizetési díj) ellenében legalább 95 %-os
átlagos éves rendelkezésre álláással veheti igénybe.
Üzleti/Intézményi Elıfizetı esetén az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben
sben a felek
f
a fentiektıl eltérı
rendelkezésre állásban is megáállapodhatnak.
A rendelkezésre állással a Szolgáltató
Sz
az Elıfizetı számára az Elıfize
zetıi Hozzáférési Pont
tekintetében adott évre vonatko
tkozóan a teljes lehetséges üzemidı megadott
ott %-ában biztosítja a
telefon szolgáltatást, azzal, hogy
ho a nem tervezett üzemszünet esetén a Szolgáltatás
Sz
kiesési idı
egyszeri alkalommal a 15 órátt nem haladhatja
h
meg.
Az éves rendelkezésre állási érték
é
számítása a Szolgáltató statisztikája alapj
lapján történik. Az érték
az adott évben a Szolgálttatóhoz érkezı hibabejelentések (a Szol
olgáltató érdekkörében
bekövetkezı hibák esetén) idıpont
ıpontjai és a hibaelhárítások között eltelt
lt idı összessége. Az összes
hibásan teljesített órák száma
ma egyenlı a hibabejelentések nyilvántartáásai alapján összesített
hibásan teljesített órák számáv
mával.
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A rendelkezésre állás számíításánál nem kell figyelembe venni, ha a hiba az alábbi okok
valamelyike miatt történt:
az Elıfizetı érdekköréb
ben keletkezı ok;
a 230 v-os hálózati feszzültség kimaradása;
vis maior;
a Szolgáltató érdekkörén
kkörén kívül esı egyéb ok (különösen: idıjárá
rási viszonyok, baleset,
tőzeset, súlyos energia ellátási zavar, rongálás, lopás);
az Elıfizetı kérése alap
lapján történı szünetelés;
az elıre bejelentett karbanta
rbantartás miatti szünetelés;
az Elıfizetı szerzıdéssszegése miatti Szolgáltatás korlátozás.
7.3. A Szolgáltatás rendelkez
lkezésre állásának nem -teljesítése
Egy adott Szolgáltatás esetéb
tében a Szolgáltatás-kiesés összes idıtartamáának meghatározása a
meghibásodásokból származó
ó kiesési idıtartamok (percek) összeadásáv
val történik. Az éves
rendelkezésre állás nem teljesítése
teljesít
esetén az Elıfizetıt az ÁSZF-ben meghatározott
me
minıségi
kötbér illeti meg. Az Elıfizetı
ı számára - azonnali hatályú - szerzıdés felm
mondásra ad okot, ha a
Szolgáltató érdekkörében felmerülı
fe
ok(ok)ból az adott Szolgáltatás
tásra vonatkozó éves
rendelkezésre állás a 7.2. pontban megadott
m
értéket nem éri el.
7.4. Arendelkezésre
sre álláshoz kap
kapcsolódó egyéb felelısségi kérdések
Elıfizetı az Elıfizetıi szerzıd
rzıdés aláírásával egyidejőleg tudomásul veszi,
i, hogy a Szolgáltatás,
jelen ÁSZF 7.2. pontja szerinti
rinti rendelkezésre állása értelmében nem tekinthetı segélyhívásra
100%-ban alkalmas eszköznek.
k. Tekintettel a Szolgáltatás mőszaki megvaalósításának jellegére, a
Szolgáltatás kimaradása idejéén (pl. végberendezés áramszünete vagy a Fogyasztóhoz vezetı
kábelszakaszon elıforduló áramszünet,
á
stb.) nem alkalmas segélyhív
vásra. Ebbıl adódóan
Szolgáltatót semmi nemő felelıss
lelısség nem terheli.

8. A szolgá
szolgáltatások
sok minıségi célérték
értékei, a minısé
ıségi célérték
tékek értel
értelmezés
ezése
és teljesülésük mérés
érésének módszere
8.1. Szolgáltatás minıségéének meghatározása
A Szolgáltatás minıségére vonatkozó
von
mutatókat jelen ÁSZF 5. sz. mellékleete tartalmazza.
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9. Az elı
elıfizetıi szerz
erzıdés megkötés
téséhez szükséges elıfizet
zetıi adatok listája,
az elıf
lıfizet
zetıi jogviszony létrej
trejötte, a legrövid
videbb szerz
erzıdési idıszak
9.1. Az Elıfizetıi jogviszony létrejötte, az Elıfizetıi jogviszony tartama, legrövidebb
szerzıdési idıszak
A Szolgáltató és az Elıfizetı
ı (Igénylı) között az Elıfizetıi Szerzıdéss írásban jöhet létre az
ÁSZF.5.1. pontjában foglaltakn
glaltaknak megfelelıen, hacsak az ÁSZF eltérıen
n nem rendelkezik. Az
Elıfizetıi Szerzıdés határozott
ott vagy
v
határozatlan idıtartamra jöhet létre.
lét
A határozott idejő
szerzıdés legrövidebb idıtartama
tama legalább a szerzıdéskötés hónapjának uttolsó napjától számított
6 hónap. Az Elıfizetı kéréssére kötött határozott idejő szerzıdés meg
gkötésének feltétele az
Elıfizetı általi tudomásul vétel
tel arról, hogy az elıfizetett szolgáltatáscso
omag tartalma és díja a
szerzıdés idıtartama alatt a mindenkori hatályos ÁSZF szerint módosulhat. A Szolgáltató
jogosult a határozott idıtartamra
tamra fizetendı díjat egy összegben igényelni.. Abban az esetben, ha
az Elıfizetıi Szerzıdés határo
ozott idıre jön létre, a határozott idı elteltéveel azonban az Elıfizetı
a Szolgáltatást továbbra is ig
génybe veszi, az Elıfizetıi Szerzıdés határrozatlan idejővé alakul,
kivéve, ha az Egyedi Elıfizetıi
ıi Szerzıdés eltérıen rendelkezik.
9.2.

Az Elıfizetıi Szerzıdés
és megkötéséhez szükséges elıfizetıi
tıi adatok li
listája

9.2.1. Az Elı
ıfizetı
ıi Szerzı
ıdésnek legaláb
ı köve
legalább az Elıfizetı
övetkez
tkezı adatait
tartalmaznia:
az Elıfi
ıfizetı neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve
letve székhelye;

kell

Egyéni Elıfizetı esetén az Elıfizetı leánykori nevee, anyja neve, születési
helye éss ideje, személyi
s
azonosító okmány száma;
Üzleti/In
ntézményi Elıfizetı esetén az Elıfizetı cégjeg
egyzékszáma vagy más
nyilvánta
ntartási száma, valamint az Elıfizetı bankszám
mlaszáma.
A fentieken kívül az Elıfizetıi Szerzıdés mindkét ellıfizetıi kategóriában
tartalmazza:
a) az Elıfizetıi ho
ozzáférési pont létesítésének helyét (a teljesítéés helyét);
b) az elıfizetési, forgalmi
fo
díj mértékére, megfizetésére és vissz
szafizetésére vonatkozó
feltételeket;
c) megrendelt Szol
olgáltatásokat;
d) az elıfizetési, azonosítási
a
szám(ok)at;
e) a csatlakoztatott
tatott Végberendezés darabszámát,
f) az elıfizetıi adaatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozatot;
g) az ügyfélszolgál
olgálati hely megnevezését;
h) az Általános Szerzıdési
Sz
Feltételektıl való eltéréseket (ha van
n ilyen).
i
Az Egyedi Elıfizetıi Szerzıd
ıdésekben a kötelezı tartalmi elemeken kívül
k
a Felek további
feltételeket is meghatározhatnak.
tnak.
Ha az Egyéni Elıfizetı még nem
n
nagykorú vagy cselekvıképességet érin
ntı gondnokság alatt áll
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az Elıfizetıi Szerzıdésnek
snek a törvényes
tör
képviselı a)-b) pontokban foglalt
lalt adatait is tartalmaznia
kell.
Szolgáltató elsısorban a - Végberendezés
V
kiépítésének földrajzi helyét tekintve - az ingatlan
tulajdonosával köt Elıfizetıi Szerzıdést.
Sz
Szolgáltató minden további indok nélkül megtagadhatja
a szerzıdéskötést, ha az igén
nybejelentı nem tulajdonosa az ingatlannak,
k, különös tekintettel a
bérlı, albérlı esetében, vagy
y olyan
o
esetben, ahol az ingatlan tulajdonv
jdonviszonya tisztázatlan.
Szolgáltatónak jogában áll az ingatlan tulajdonosának kiderítése érdekében
n az igénybejelentésben
beadott okmányok valódiságáát ellenırizni.Szolgáltató saját egyedi döntése értelmében a nem
tulajdonossal is köthet szerzıd
rzıdést (pld. bérlı). Ez esetben a tulajdonos hozzzájárulása szükséges a
szerzıdés megkötéséhez. Enneek hiányában Szolgáltató visszautasíthatja a szerzıdés
s
megkötését.
9.2.2. A Szolgál
ı által szolgál
olgáltat
tató az Elıfizetı
olgáltat
tatott adatok valód
valódiságán
iságának ellenırzése
céljából
céljából az alább
alábbi
bbi eredeti dokum
kumentumok vagy azok hite
iteles máso
ásolatának bemutat
tatását
kérheti:
a) Cégjegyzékben
n nyilvántartott szervezetek (korlátolt felelısségő társaság,
részvénytársasáág, betéti társaság, közkereseti társaság, közös
ös vállalat,
v
szövetkezet,
közhasznú társaság,
tá
egyesülés, egyéni cég, oktatói munkaközösség,
vízgazdálkodási
lkodási társulat
t
) esetében:
30 napon beelüli és hatályos adatokat tartalmazó cégbírós
bírósági bejegyzés, vagy
cégkivonat, amen
mennyiben még nincs bejegyezve a Cégbíró
bíróság által érkeztetett
bejegyzési kéreelem teljes példánya,
aláírási címpéldá
ldány,
a képviseletre jogosult
jo
személy azonosító okmánya,
meghatalmazáss teljes bizonyító erejő magánokirati formáb
mában (abban az esetben,
ha nem az aláír
láírásra jogosult személy jár el)
b) Cégjegyzékben
n nem nyilvántartott szervezetek (alapítvá
lapítványok, egyesületek,
egyházak, poliitikai pártok, társadalmi szervezetek, szaakszervezetek, ügyvédi
irodák, stb.) eseetében:
az illetékes Meegyei Bíróság végzése vagy bejegyzése elıtt
ıtt az alapszabály bíróság
által érkeztetett
tt példánya,
a képviseletre jogosult
jo
személy azonosító okmánya,
meghatalmazáss teljes bizonyító erejő magánokirati formáb
mában (abban az esetben,
ha nem az aláír
láírásra jogosult személy jár el)
c) Egyéni vállalko
lkozók esetében:
a vállalkozó ig
gazolvány eredeti példánya,
azonosító okm
mány,
meghatalmazáss teljes bizonyító erejő magánokirati formáb
mában (abban az esetben,
ha nem az aláír
láírásra jogosult személy jár el)
d) Természetes szeemély esetében:
azonosító okm
mány,
meghatalmazáss teljes bizonyító erejő magánokirati formáb
mában (abban az esetben,
ha nem az aláír
láírásra jogosult személy jár el).
e) Bármely elıfizzetı esetében a végberendezés földrajzi hely
yéül megjelölt ingatlan
tulajdonosának
k tisztázása
t
érdekében
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adásvételi szerzıd
rzıdés, vagy
tulajdoni lap, v
vagy
lakcímkártya
f) Amennyiben a Szolgáltató nem a tulajdonossal köt szerzıdéést.
A tulajdonos hozzájáruló
ho
nyilatkozata

10. Az elı
eteei, feltéte
elıfizet
zetıi sze
szerzıdés módosít
sításán
sának egyes eset
tételei

10.1. Az Elıfizetıi Szerzıdéés módosítása az Elıfizetı kezdeményezéséére
Az Elıfizetıi Szerzıdés az Elıfi
ıfizetı kezdeményezésére a következı esetekb
kben módosítható.
10.1.1. Átírás
Átírással módosul az Elıfizettıi Szerzıdés, ha az Elıfizetı személye az Elıfizetıi Hozzáférési
Pont megváltozása nélkül módosul. Nem minısül átírásnak, ha az Elıfi
ıfizetı személyében nem
következik be változás, csaak névváltozás történik. Az Elıfizetı áttírás címén kérheti a
Szolgáltatótól az Elıfizetı szzemélyének módosítását, ha személyében szzerzıdés, öröklés vagy
egyéb jogcímen történı jogutód
utódlás következtében változás történik. Átírás
Á
esetén az átírás
alapjául szolgáló tényekrıl - öröklés, jogutódlással való megszőnés esetét
tét kivévekivév valamennyi
érintett félnek írásban, vag
gy az ügyfélszolgálati irodában együttessen személyesen kell
nyilatkoznia. Az Elıfizetı halála
lála vagy megszőnése miatti átírás esetén azz átírást kérı örökösnek
vagy jogutódnak az átírás okát
ok jogerıs bírósági végzéssel vagy hagyattékátadó végzéssel kell
igazolni.
Az Átírás teljesítéséhez szüksé
ükséges dokumentumok:
a) az Elıfizetı átírrás teljesítésére vonatkozó kérelme;
b) Egyéni Elıfizeetı esetén: személyazonosság megállapításhoz
shoz szükséges iratok
valamelyike (szzemélyi igazolvány, útlevél, adóigazolvány);
c) Üzleti/Intézmén
nyi Elıfizetı esetén: cégkivonat, illetve ezzel
e
egyenértékő irat
(bírósági bejeg
egyzı végzés, alapító okirat, stb.) és aláírási címpéldány. Átírásra
csak abban az esetben kerülhet sor, ha a meglévı esetleg
ges díjtartozást a felek
valamelyike illetve
letve a jogutód az átírással egyidejőleg rendeezi. Az átírás idıpontját
az átírást kérı felek
f
az átírási kérelemben határozzák meg azzal
a
a feltétellel, hogy
az átírási kérellmet legalább 15 nappal a kért idıpont elıtt
ıtt kell benyújtani. Az
átírási kérelmett a Szolgáltató a formai követelményeknek megfelelı (beleértve a
szükség szerinti
rinti mellékletekkel való ellátottság) kérelem benyújtásától
b
számított
15 napon belül köteles teljesíteni.
Ha az átírás során a régi és új Elıfizetık elıfizetıi kategóriája megvááltozik, akkor az átírás
idıpontjától az új Elıfizetın
ınek az új elıfizetıi kategóriára vonatkozó elıfizetési díjakat kell
megfizetnie.
Az Elıfizetı az Elıfizetıi Hozz
zzáférési Pont kiépítése elıtt kérheti igénybeejelentése átírását is. Ha
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a régi és új Elıfizetı által a hatályos ÁSZF szerint fizetendı díjak eltérnek, a díjkülönbözetet az
átíráskor kell rendezni.
Ha a Szolgáltató az átírás 15 napos határidejét nem tarja be, minden késedelmes nap után kötbért
köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmada. A
fizetendı kötbér mértéke nem haladhatja meg az átírási díj háromszorosát. A kötbér összegét a
Szolgáltató az átírás díját tartalmazó számlán írja jóvá. Az átírás díját az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
10.1.2. Áthelyez
lyezés
Áthelyezéssel módosul az Elıfizetıi Szerzıdés, ha az Elıfizetı az Elıfizetıi Hozzáférési Pont
helyének megváltoztatását kéri.
Az Elıfizetıi Hozzáférési Pont áthelyezése kérhetı a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén
belül, ha egyidejőleg az Elıfizetı személye nem változik. Az áthelyezési kérelmet a Szolgáltató a
formai követelményeknek megfelelı kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, az
Elıfizetıvel egyeztetett idıpontban teljesíti, ha az Elıfizetı az áthelyezés idıpontjáig igényelt
Szolgáltatások díját rendezte, illetve rendezi, és az igényelt új Elıfizetıi Hozzáférési Pont
kiépítésének mőszaki feltételei adottak.
Az Áthelyezési kérelem teljesítéséhez szükséges az Elıfizetı áthelyezésre irányuló nyilatkozata,
megjelölve az áthelyezendı és a létesítendı Elıfizetıi Hozzáférési Pont címét.
Az áthelyezési kérelem teljesítésének határideje, feltéve, hogy az áthelyezés teljesítéséhez
szükséges adatokat az Elıfizetı a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta, az áthelyezés iránti
kérelem beterjesztésétıl számított 30 nap, feltéve, hogy az áthelyezési kérelem mőszakilag
megvalósítható.
Ha a Szolgáltató az áthelyezésre vállalt határidıt nem tarja be, minden késedelmes nap után
kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának
egyharmada. A fizetendı kötbér mértéke nem haladhatja meg az áthelyezés díjának
háromszorosát. A kötbér összegét a Szolgáltató az áthelyezési díjat tartalmazó számlán írja jóvá.
Az áthelyezés díját a Szolgáltató a mőszaki megvalósítás függvényében egyedileg határozza meg.
Ha az áthelyezés mőszaki okok miatt nem teljesíthetı, errıl a Szolgáltató 15 napon belül értesíti
az Elıfizetıt a várható teljesítési idıpont (év, negyedév) megjelölésével. Ha ilyen esetben az
Elıfizetı áthelyezési kérelmét fenntartja, az eredeti Elıfizetıi Hozzáférési Pont megszüntetésre
kerül, és az elıfizetıi jogviszony ettıl az idıponttól kezdve az áthelyezési kérelem teljesítéséig
szünetel. Ha az áthelyezésre az eredeti Elıfizetıi Hozzáférési Pont megszüntetését követı két
éven belül nem kerül sor, az Elıfizetıi Szerzıdés az Elıfizetı részére megküldött, a kiépítés
hiányáról szóló elızetes írásbeli értesítéssel megszőnik.
10.1.3. Szerzı
ıdésmódosítás elıfizetıi
ıi kate
tegó
górriavá
iaválltás esetén (Egyé
gó
(Egyéni, Üzlet
leti/Intézményi
ıfizetı
ı)
Elı
Az Elıfizetı az általa megjelölt Elıfizetıi kategóriát (Egyéni, Üzleti/Intézményi Elıfizetı) a
jövıre nézve megváltoztathatja azzal, (i) hogy a módosítás a következı hónap elsı napján válik
hatályossá, (ii) feltéve, hogy kérelmét az Elıfizetı a módosítás tervezett hatályba lépése elıtt
legalább 15 nappal, az adott elıfizetıi kategóriára irányadó adatok, iratok csatolásával
egyidejőleg benyújtotta. A Szolgáltató az Elıfizetı kérésére a 15 napos bejelentési idıközt
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lerövidítheti, ha azt nyilvántartási rendszere lehetıvé teszi. A Szolgáltató az elıfizetıi minıség
módosítása hatályba lépésétıl kezdıdıen a módosult elıfizetıi kategóriára vonatkozó díjakat
számítja fel.
10.1.4. Szerzı
ıdésmódosítás a fize
izetési mód válto
változása esetén
Az Elıfizetı az általa választott fizetési módot a jövıre nézve megváltoztathatja azzal,
(i)
hogy a módosítás a hónap elsı napján válik hatályossá, (ii) feltéve, hogy kérelmét az
Elıfizetı a módosítás tervezett hatályba lépése elıtt legalább 45 nappal benyújtotta. A
Szolgáltató az Elıfizetı kérésére a 45 napos bejelentési idıközt lerövidítheti, ha azt nyilvántartási
rendszere lehetıvé teszi.
Folyószámlás fizetési mód esetén az Elıfizetı köteles az elıfizetési díj teljesítésével
kapcsolatban a bank nevét és az Elıfizetı bankszámlaszámát a Szolgáltatónak megadni.
A Szolgáltató a díjbeszedést az Elıfizetı nyilatkozata szerinti fizetési móddal köteles
megkísérelni a módosítás hatályba lépésétıl kezdıdıen. Ha ez a Szolgáltatón kívüli okból (pl.
beszedési megbízás bank általi elutasítása vagy a hibás bankszámlaszám miatt) nem vezet
eredményre, a Szolgáltató – az Elıfizetı egyidejő értesítésével –jogosult visszatérni a módosítás
elıtti fizetési módhoz. Ha a díjbeszedés folyamatosságában a bankszámlás fizetésre való átállás
során kimaradás történik, és emiatt díjhátralék keletkezik, a Szolgáltató jogosult az Elıfizetı
bankszámláját az elsı terhelésekor vagy azt követıen az aktuális díj mellett az idıközben
kialakult díjhátralék összegével is megterhelni.
ı adataiban
10.1.5. Változ
Változás
ozás az Elıfizetı
Ha az Elıfizetı valamely, a szerzıdésben szereplı adata megváltozik, köteles azt a változást
követı 15 napon (fizetési mód megváltozása esetén a változást megelızı 45 napon) belül a
Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen vagy meghatalmazott képviselıje útján
írásban (postai levélben, telefaxon) bejelenteni. Ha ezt elmulasztja, az Elıfizetı ebbıl adódó
esetleges káráért vagy bármely többletköltségéért a Szolgáltató nem felelıs, és a Szolgáltatónak
okozott esetleges kárt vagy többletköltséget a Szolgáltató az Elıfizetıtıl követelheti.
10.1.6. Elıfizetı
ıfizetıi
szolgáltatások módosítása
ıfizetıi szolgáltat
Az Elıfizetı az igénybe venni kívánt Szolgáltatás(oka)t igénye szerint, de díjmentesen évente
egy alkalommal módosíthatja, - kivéve, amikor a Szolgáltató egyoldalúan változtatja a
szolgáltatáscsomagot és/vagy annak elıfizetési díjait. Egy adott szolgáltatáscsomagra kötött
határozott idejő hıségnyilatkozat esetén a határozott idıtartam lejárta elıtt a szolgáltatáscsomag
csak a Szolgáltató írásbeli egyetértése esetén változtatható.
A Szolgáltató az Elıfizetı kérésére vagy valamely általa szervezett ideiglenes akció keretében
fentiektıl eltérı módosítási igényt is elfogadhat, illetve ajánlhat.
ıfizetı
ıi Szerzı
osításáéért fiz
izeetendı díjak
10.1.7. Az Elı
ıdés módosításá
A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdés módosításakor az 1. sz. mellékletben meghatározott díjakat
jogosult érvényesíteni az Elıfizetıvel szemben.
10.2. Az Elıfizetıi Szerzıdés Szolgáltató általi egyoldalúmódosí tása
A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdést különösen az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan:
a) az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben vagy ÁSZF-ben foglalt feltételek bekövetkezése esetén
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azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként
nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a szerzıdés feltételeinek lényeges
módosítását;
b) jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy
c) a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja.
A Szolgáltató általi egyoldalú szerzıdésmódosítás feltétele, hogy – amennyiben jogszabály
másként nem rendelkezik – az ilyen módosítások nem eredményezhetik az Elıfizetıi Szerzıdés
feltételeinek lényeges változását.
Lényeges módosításnak minısül különösen a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire, vagy
minıségi célértékeire vonatkozó változtatás.
10.3. Az ÁSZFSzolgáltató általi egyoldalú módosítása
A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, köteles azonban – levélben,
elektronikus levélben, egyéb elektronikus hírközlési úton, vagy országos napilapban legalább két
alkalommal feladott közlemény útján – az ÁSZF módosításáról 30 nappal a módosítás hatályba
lépését megelızıen az Elıfizetıt értesíteni, ezzel egyidejőleg a módosítást és a módosításokkal
egységes szerkezető ÁSZF-et az ügyfélszolgálatán valamint honlapján ingyenesen elérhetıvé
tenni, továbbá a hatóságnak megküldeni.
Az ÁSZF módosítására vonatkozó értesítésnek legalább a következıket kell tartalmaznia:
a)
b)
c)
d)
e)

utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire;
a módosítások lényegének rövid leírását;
a módosítások hatályba lépésének idıpontját;
a közzétett ÁSZF elérhetıségét;
ha a Szolgáltató az Elıfizetı által igénybe vett Szolgáltatások díját módosítja,
akkor a módosított díj összegét;

f) azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt,
amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja;
g) az Elıfizetıt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megilletı jogosítványokat.
A Szolgáltató a jelen Általános Szerzıdési Feltételek rendelkezéseinek egyoldalú módosítására
jogosult, különösen, ha a Szolgáltató a távközlési hálózat mőszaki paramétereinek megváltozása
vagy egyéb indokolt és telefon-hozzáférési szolgáltatással összefüggı üzleti ok miatt az elıfizetıi
szolgáltatások körét illetve a szolgáltatások igénybevételének feltételeit kívánja változtatni.
10.4. A Szolgáltató általi módosítás közös szabályai, a Szolgáltató egyoldalú módosítása
esetén az elıfizetıt megilletı jogok
Az Elıfizetı jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követı 8 napon belül az
Elıfizetıi Szerzıdés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a módosítás az Elıfizetı
számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz. Az Elıfizetı egyéb esetben az értesítéstıl számított
15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az Elıfizetıi Szerzıdést.
Nem mondhatja fel az Elıfizetı az Elıfizetıi Szerzıdést a Szolgáltató általi egyoldalú
szerzıdésmódosítás esetén azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szolgáltatást
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meghatározott idıtartam alatt igénybe veszi, az Elıfizetıi Szerzıdést az ebbıl eredı
kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem
érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Elıfizetı felmondja az
Elıfizetıi Szerzıdést, a Szolgáltató az Elıfizetıtıl nem követelheti a szerzıdés felmondását
követı idıszakra esı kedvezmény összegét.
A Szolgáltató nem köteles az e pontban foglaltakat az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni,
amikor az ÁSZF módosítása új Szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a
már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag
valamely elıfizetıi díj csökken.
A Szolgáltató a szabadáras szolgáltatás díját közvetlen költségei és egyéb ráfordításai
megtérülésének elemzésével, az igénybevett csomag tartalma és jellege alapján köteles
megállapítani. A Szolgáltató jogosult az elıfizetıi szolgáltatások díját módosítani évente legalább
a hivatalos (KSH által leközölt) fogyasztói árindex mértékével, továbbá minden olyan esetben,
amikor a szolgáltatás fenntartásának költségeit befolyásoló tényezık a KSH árindexet
meg
meghalad
aladó mértékben megváltoznak, ideértve
a) a szolgáltatáshoz szükséges hálózat díjai, üzemeltetési, mőködési költségek,
b) a hálózatépítés, korszerősítés, fenntartás költségei,
c) csomagválaszték módosítása,
d) jogszabályi, hatósági kötelezettségen alapuló fizetési kötelezettségek megváltozását.
A 10.3.e) pontban meghatározott díjak Elıfizetı általi elfogadásának minısül, ha az Elıfizetı a
módosított díjakat, az értesítést követıen a 19.6.. pontban foglaltak szerint megfizeti.
Amennyiben az Elıfizetı a módosított díjakkal nem ért egyet, jogában áll az Elıfizetıi
szerzıdését 8 napos felmondási határidıvel felmondani. Amennyiben ezt elmulasztja és
módosított díjakat nem fizeti, Szolgáltató a 13.4, ill., 13.3. pontban foglaltak szerint jogosult
eljárni.
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11. Az elı
elıfizet
zetıi szolgáltatás szünet
zünetelteté
etésének eset
esetei, az elıfizet
zetı által
kérhetı szü
szünete
netelteté
tetés leghosszabb idıtartama, a díjf
díjfizetés
téshez kötött
szünet
zünetelteté
etés eset
esetei
11.1. A Szolgáltatás szüneteltetése
11.1.1. A Szolgáltatás szüneteltetése az Elıfizetı kérésére.
A Szolgáltató köteles a Szolgáltatást, amennyiben ezt a Szolgáltatás sajátosságai lehetıvé teszik –
az Elıfizetı kérésére szüneteltetni. A szüneteltetés kérhetı legrövidebb idıtartama Egyéni
Elıfizetı, illetve Üzleti/Intézményi Elıfizetı esetében egyaránt 1 hónap. A szünetelés kezdetekor
a Szolgáltató a modemet – amennyiben az Elıfizetı a Szolgáltató internet szolgáltatását nem
veszi igénybe – elszállíthatja az elıfizetıi hozzáférési pontról és a szünetelés leteltekor –
amennyiben az Elıfizetı a Szolgáltatást nem mondja fel – visszaszállítja.
Az Elıfizetı a szolgáltatás szüneteltetését írásban, az esedékes elıfizetési díjak megfizetése
mellett, legalább 5 munkanappal a kért kikapcsolás elıtt kérheti. A szüneteltetés az Elıfizetı által
kért visszakapcsolásig vagy a szerzıdés felmondásáig vagy a határozott idejő szerzıdés végéig
tart.
A visszakapcsolást az Elıfizetı a szüneteltetés kérésekor, vagy a kért visszakapcsolást
megelızıen legalább 5 munkanappal, írásban, a következı hónap elsı napjától kérheti. A
szüneteltetés végi visszakapcsolás feltétele a szüneteltetés idejére az 1. sz. melléklet
letben
meghatározott csökkentett elıfizetési díj és a visszakapcsolásért fizetendı díj megfizetése. A
visszakapcsolást a Szolgáltató a díjak kiegyenlítését követıen legkésıbb az Elıfizetı által kért
munkanapig elvégzi. Az ezen ok miatti szüneteltetés ideje a rendelkezésre állás idejébe
beleszámít.
A szolgáltatást egy naptári évben az Elıfizetı legfeljebb három alkalommal szüneteltetheti. A
szüneteltetés leghosszabb idıtartama 12 hónap. E szabály alkalmazása alól a Szolgáltató az
Elıfizetı kérésére indokolt esetben eltekinthet.
szün
olgálltató részérıl
11.1.2. A szolgál
olgáltat
tatás szü
neteltetése a Szolgá
A Szolgáltató a szerzıdésszegés miatti szüneteltetés megkezdésekor az Elıfizetıt írásban értesíti.
A visszakapcsolás feltétele a jogellenes állapot megszüntetése. A visszakapcsolást a Szolgáltató
haladéktalanul, de legkésıbb egy munkanapon belül köteles végrehajtani, amint a jogellenes
állapot megszőnésérıl hitelt érdemlı módon tudomást szerez.
A szolgáltatás - Elıfizetı általi szerzıdésszegés miatti - szünetelésébıl eredı igényét a
Szolgáltató peren kívüli vagy peres úton érvényesítheti az Elıfizetıvel szemben szerzıdésszegés
jogcímén.
11.1.3. A Szolgáltat
Szolgáltatás szün
szüneteltetésének jogs
ogszabály által elıírt esetei
A Szolgáltatás szüneteltethetı tipikusan az alábbi esetekben:
a) az Elıfizetı legalább 15 nappal megelızıen történı elızetes értesítése után a hálózat
átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt, amennyiben a szüneteltetést nem igénylı más
gazdaságos mőszaki megoldás nem áll az rendelkezésre, amely naptári hónaponként az 1 napot
nem haladhatja meg;
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b) elıre nem látható és el nem hárítható külsı ok (vis maior) esetén;
c) a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így
különösen terrorista elhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében
a jogszabályok által elıírt módon.
11.1.4. A szüne
ünetelte
ltetés egy
egyéb esetei
Amennyiben az Elıfizetı a szolgáltatás használata során a Szolgáltatást oly módon veszi
igénybe, hogy annak következtében a Szolgáltatást, vagy annak minıségét bármilyen módon
befolyásolja, illetve a jelen ÁSZF 6.3. pontban meghatározott elıfizetıi kötelezettségeket
megszegi, úgy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását – az Elıfizetı telefonon, elektronikus vagy
postai levélben történı egyidejő értesítése mellett – szüneteltetheti.
Ha az Elıfizetı a Szolgáltatáshoz használt berendezést a szerzıdésben foglaltaktól eltérıen
üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol, a Szolgáltató a
Szolgáltatás nyújtását – az Elıfizetı telefonon, elektronikus vagy postai levélben történı
egyidejő értesítése mellett – szüneteltetheti.
11.2. Díjfizetés szüneteltetés idejére
Ha a Szolgáltatás az Elıfizetı kérésére szünetel, a szünetelés idıtartamára az Elıfizetınek a
Díjszabásban meghatározott csökkentett díjat kell megfizetnie.
Ha a Szolgáltatás a 11.1.3. pontban leírtak alapján szünetel, az Elıfizetı a teljes díj megfizetésére
köteles.
Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre – ide nem értve az ÁSZFben meghatározott rendszeres karbantartást – vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül
esik, a szünetelés idıtartama alatt az Elıfizetı a szünetelés idıtartamára vonatkozó díj fizetésére
nem köteles.
Ha a Szolgáltatás szüneteltetésére az Elıfizetı elızetes értesítése mellett a hálózat átalakítása,
felújítása, cseréje, karbantartása miatt kerül sor, a szünetelés alatt az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés
szerinti havi elıfizetési díj fizetendı.
Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy a Szolgáltató a
szüneteltetést kiváltó ok határidın belüli megszüntetésére minden tıle elvárhatót megtett.
11.3. Vis maior
Az Elıfizetıi Szerzıdés teljesítése szempontjából a Szolgáltató, és az Elıfizetı felelısségi körén
kívül esı körülménynek, azaz vis maiornak minısül, a Feleknek fel nem róható, akaratuktól,
cselekedeteiktıl, mulasztásuktól és eljárásuktól egyébként függetlenül bekövetkezı
elháríthatatlan esemény, illetve háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti
katasztrófa vagy más elháríthatatlan szükséghelyzet, amely számottevı módon akadályozza vagy
lehetetlenné teszi a Szolgáltatás teljesítését. Vis maiornak minısül az egyik Félnek sem felróható,
a távközlı hálózat olyan fizikai sérülése, melynek következtében a szolgáltatás nyújtása
átmenetileg, illetve tartósan nem lehetséges. A vis maior körülmények mentesítik a Feleket az
Elıfizetıi Szerzıdés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól olyan mértékben, amennyire a vis
maior esemény az érintett Felet gátolja a szerzıdéses kötelezettségeinek a teljesítésében, és az
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alatt az idı alatt ameddig a szóban forgó esemény hatása fennáll.
A vis maior esemény által közvetlenül érintett Fél köteles írásban haladéktalanul értesíteni a
másik Felet a vis maior esemény bekövetkezésérıl és megszőnésérıl, valamint annak fennállása
alatt az azzal kapcsolatos valamennyi lényeges körülményrıl. A vis maior esemény, valamint
következményeinek elhárításával kapcsolatban a Felek kötelesek a Polgári Törvénykönyv
megfelelı szabályai szerint, egymással ésszerően és indokoltan együttmőködve eljárni.
A vis maior körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentı felet az Elıfizetıi Szerzıdés
szerint egyébként teljesítendı olyan kötelezettségek alól, amelyek a vis maior körülmény
bekövetkezését megelızıen már esedékesek voltak.

12. Az elıfizet
zetıi szolgáltatás korlát
látozásán
sának eset
esetei és felt
feltéte
ételei
12.1. A Szolgáltatás korlátozása
12.1.1. A Szolgáltatás igénybevételének korlátozására, a Szolgáltatás minıségi vagy más
jellemzıinek csökkentésére a Szolgáltató az Elıfizetı egyidejő értesítésével a következı
esetekben jogosult:
a) az Elıfizetı akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának
rendeltetésszerő mőködését, így különösen, ha az Elıfizetı az Elıfizetıi
Hozzáférési Ponthoz megfelelıség-tanúsítással nem rendelkezı Végberendezést
vagy nem megfelelı interfésszel rendelkezı Végberendezést csatlakoztatott;
b) az Elıfizetı a Szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy
részére továbbértékesíti, vagy azt a hálózati szerzıdésekrıl szóló kormányrendelet
szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja;
c) az Elıfizetınek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt esedékes díjtartozása
van, és az Elıfizetı a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a
Szolgáltatónak nem adott az ÁSZF-ben meghatározott vagyoni biztosítékot.
A Szolgáltató köteles a korlátozást haladéktalanul megszüntetni, ha az Elıfizetı a korlátozás okát
megszünteti, és errıl a Szolgáltató hitelt érdemlı módon tudomást szerez.
Szolgáltató abban az esetben korlátozhatja 12.1.1 c) pont alapján az Elıfizetıt, ha díjtartozásáról
tértivevényes levélben (második felszólítás) értesítette, és az értesítést követıen 15 nap elteltével
még mindig díjtartozása van.
Elıfizetı tudomásul veszi, hogy Szolgáltató elsı felszólításnak tekinti számlalevelét, melyen
minden esetben feltüntetésre kerül az esetleges hátralék. Így Elıfizetı minden hónapban
tudomást szerez az esetleges hátralékáról.
A díjtartozásról szóló második értesítı tértivevényes levelet kézbesítettnek kell tekinteni akkor is,
ha az „az átvételt megtagadta”, „nem fogadta el”, „nem kereste” vagy „a címzett ismeretlen”
jelzéssel érkezik vissza.
A korlátozás feloldásának díját a mindenkori Díjszabás (1. sz. melléklet) tartalmazza.
12.1.2. Az elıfizetıi hozzáférést biztosító Szolgáltató a hálózati Szolgáltató megkeresése esetén
is korlátozhatja az elıfizetıi hozzáférési szolgáltatás igénybevételét, az elızıekben felsorolt b)-c)
pontokban meghatározott feltételek esetén.
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12.1.3. Amennyiben az Elıfizetı az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésekor úgy rendelkezett, hogy
az emeltdíjas hívószámok (audiotex 06-90, audiofix 06-81) hívásait nem kívánja korlátozni, az
Elıfizetı az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározza azt az összeget, amelyet ha az emelt
díjas hívások havi forgalma elér, a Szolgáltató jogosult az Elıfizetı emelt díjas hívásainak
kimenı forgalmát az Elıfizetı egyidejő értesítése mellett kármegelızési okból korlátozni.
A Szolgál
gyold
alú
olgáltat
tató egyol
dal
úan saját elhatározása alap
alapján dönthet úgy, hogy az emelt díjas
hívószám
ívószámok hívh
ívhatóságát korlátozz
látozza.
zza. Ez azt je
jelenti, hogy maga a szolgál
olgáltat
tatás alap
alapbeáll
állítása
az, hogy az emelt
melt díjas szám nem hívh
ívható. Amenn
mennyi
nnyib
yiben az Elıf
lıfize
izetı kéri,
éri, hogy az emelt
díjas számok is hívh
ívhatóak legye
legyenek, úgy a Szolgál
olgáltat
tató a jelen ÁSZ
ÁSZF—ben említett
tett
felté
ltételekk
lekkel bizt
iztosítja azt.
z Elıf
Nem jelenti az
lıfize
izetı korlátoz
látozását az, ha a Szolgál
olgáltat
tató nem rendelkezik bizonyos emelt
díjas számok hívh
ívhatóságár
óságára von
vonatkozó szerzıdéssel, és ebbıl
bbıl az okból
kból nem érhetı el a
Szolgá
tat
olgálta
tató hálózat
álózatából bizonyos
izonyos emelt díjas szám.

12.1.4. Amennyiben az Elıfizetı az Elıfizetıi Szerzıdésben a havi forgalmi díj bruttó összegét
maximálta, a Szolgáltató az összeg elérésekor köteles a Szolgáltatást korlátozni. A korlátozást a
Szolgáltató csak akkor szünteti meg, ha az Elıfizetı soron kívüli befizetést teljesít, vagy a
megfelelı biztosítékból a forgalmi díj igényét kielégítette a korlátozásig felmerült összegre
vonatkozóan.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy elıfizetıvel kizárólag úgy köt szerzıdést, hogy
Elıfizetı saját igényének megfelelıen meghatározza a forgalmi díj maximális összegét.
12.1.4.1.S
12.1.4.1.Szolgál
olgáltat
tató saját egyold
gyoldalú elhatározása alap
alapján dönthet úgy, hogy szerzıdı
felenk
lenként vagy telef
lefonszámonké
nként forgalm
galmi limitet áll
állapít meg (pe
(perc vagy forint alap
alapon).
Amennyiiben az Elıf
lıfizetı által igényb
igénybevett szolgál
olgáltat
tatás (beszé
(beszéd
zéd forgalom) eléri ezt a
limitössz
itösszeget, úgy a Szolgál
olgáltat
tató jogosul
jogosult kár meg
megelız
lızési cél
céllal a szolgál
olgáltat
tatás egyold
gyoldalú
korlátoz
látozására oly módon, hogy a szolgál
olgáltat
tatást egyirányú
gyirányúsítj
sítja. Azaz a kime
imenı hívások
ívásokat
korrlátoz
látozza.
Amennyi
nnyib
yiben ilyen esetben az Elıf
lıfize
izetı kéri
éri a szolgál
olgáltat
tatás viss
visszaáll
aállítását
ítását, úgy Szolgál
olgáltat
tató
jogosul
jogosult vagy elıl
lıleget kérn
érni, vagy rész számlát kibocsájt
sájtani, és annak a rendezését kérni,
vagy jogosul
jogosult magasa
agasabb limite
itet megáll
gállapíta
ítani, saját belátása szerint. Amennyiben az
Elıf
tat
lıfize
izetı nem telje
ljesíti a szolgál
olgáltat
tató kérését, úgy Szolgá
olgálta
tató jogosu
gosult fennta
nntar
tartani a
korlátoz
látozást minda
ndaddig,
ddig, míg az Elıf
Elıfize
izetı nem mőkö
mőködik közre a kár megelızé
lızésben.
12.1.5 Akár a 12.1.3, akár a 12.1.4 pont alapján kerül sor a korlátozásra, Elıfizetı tudomásul
veszi, hogy a korlátozás úgy mőködik, hogy Szolgáltatónak kizárólag minden nap éjfélkor (0 óra
0 perckor) áll módjában a szolgáltatást korlátozni. Tudomőásúl veszi továbbá, hogy a Szolgáltató
csak egy adott idıpontben szerez tudomást a valódi napi forgalomról. Ezért szinte bizonyos, hogy
a forgalom nem az Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározott limitösszegnél kerül korlátozásra,
hanem annál nagyobb összegnél, ami meghaladja a limit összegét Elıfizetı tudomásúl veszi,
hogy bizonyos hívások után számított díjak csak jelentıs késéssel érkeznek meg a
Szolgáltatóhoz. Ennek következtében ezen díjak tekintetében nincs mód a limit szerinti azonnali
korlátozásra, csak akkor, amikor az adott hívásköltséget megküldi a hívott fél szolgáltatója. Ezért
Elıfizetı lemond minden olyan jogáról, vagy követelésérıl, ami a limit túllépésébıl adódóan
keletkezett, tahát a limit túllépésének okán a Szolgáltatóval szemben követerlésnek helye nincs.
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12.2. A Szolgáltatás miıségi jellemzıinek csökkentése
Az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés az ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásminıségi célértékektıl eltérı
célértékeket határozhat meg. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásminıségi
célértékektıl rosszabb célértékeket kizárólag Üzleti/Intézményi Elıfizetı esetén állapíthat meg,
amennyiben az eltérı minıségi célértékhez eltérı díjazást alkalmaz. A minıségi célértékek be
nem tartása esetén a Szolgáltató a jelen ÁSZF 16.3. pontjában megállapított minıségi kötbért
köteles az Elıfizetı számára biztosítani.
Ez alól kivétel a díjtartozás miatti minıségi jellemzık csökkentése. Ez esetben ugyanis a
Szolgáltató mind Egyéni, mind Üzleti elıfizetı esetében alkalmazhat minıségi jellemzı
csökkentést a 12.1 pontban leírt értesítés mellett.

13. Az elı
elıfizet
zetıi sze
szerzıdés megsző
gszőn
zőnésének
sének esete
etei és fel
feltéte
tételei
13.1. A határozott idejő Elıfizetıi Szerzıdés megszőnése
13.1.1 A határozott idejő Elıfizetıi Szerzıdés megszőnik
a) a Szolgáltató jogutód nélküli megszőnése esetén;
b) természetes személy Elıfizetı halála esetén, ha nincs átírásra jogosult örökös,
vagy az átírást nem igényli;
c) nem természetes személy Elıfizetı jogutód nélküli megszőnése esetén;
d) az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben megjelölt Szolgáltatás Szolgáltató általi
végleges megszüntetése esetén, melyrıl a Szolgáltató a megszőnés idıpontját
megelızı legalább 60 nappal korábban értesíti az Elıfizetıt;
e) a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszőnésével;
f) a Felek közös megegyezésével.
A határozott idejő szerzıdés megszüntetése nem mentesíti az Elıfizetıt a szerzıdés hatálya alatt
felmerült díjfizetési és egyéb kötelezettségei teljesítése alól.
13.1.2. A határozott idejő szerzıdés határozatlan idejővé alakul át abban az esetben, ha a
határozott idı lejártával sem az Elıfizetı, sem a Szolgáltató nem rendelkezik arról, mi történjen a
határozott idı lejárta után, és az Elıfizetı továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást (ráutaló
magatartás pld. hívást kezdeményez vagy fogad), függetlenül attól, hogy van e esetleges
díjtartozása.
Ha a szerzıdés ezen pont alapján határozatlanná válik, és a Szolgáltatónak már nincs olyan
díjtarifája, mint amilyen tarifa alapján eredetileg az Elıfizetı igénybe vette a Szolgáltatást, úgy a
Szolgáltató köteles az eredeti díjon elszámolni az Elıfizetıvel mindaddig, míg nem értesítette az
Elıfizetıt arról, hogy az általa használt díjtarifa megszőnt. Amennyiben Elıfizetı nem fogadja el
az új tarifát, jogában áll az Elıfizetıi Szerzıdését 15 napos határidıvel felmondani.
13.2. A határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdés megszőnése
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A határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdés megszőnik
a) valamelyik Fél általi felmondással;
b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszőnése esetén;
c) természetes személy Elıfizetı halála esetén, ha nincs átírásra jogosult örökös,
vagy az átírást nem igényli;
d) nem természetes személy Elıfizetı jogutód nélküli megszőnése esetén;
e) az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben megjelölt Szolgáltatás Szolgáltató általi
végleges megszüntetése esetén, melyrıl a Szolgáltató a megszőnés idıpontját
megelızı legalább 60 nappal korábban értesíti az Elıfizetıt;
f) a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszőnésével,
g) a Felek közös megegyezésével.
A határozatlan idejő szerzıdés megszüntetése nem mentesíti az Elıfizetıt a szerzıdés hatálya
alatt felmerült díjfizetési és egyéb kötelezettségei teljesítése alól.
Az Elıfizetı a határozatlan idejő elıfizetıi szerzıdést írásban, legfeljebb 8 naptári napos
felmondási határidıvel, indoklás nélkül bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül
felmondani.
Az elıfizetıi szerzıdés Szolgáltató általi felmondásának ideje – a szerzıdésszegés és az
elıfizetési díj nem fizetése miatti felmondás kivételével – nem lehet kevesebb mint 60 nap.
13.3. A határozott idejő Elıfizetıi Szerzıdés megszüntetése rendkívüli felmondással
A határozott idejő Elıfizetıi Szerzıdést bármelyik Fél jogosult tize
tizen
zenöt (15) napos
határidıvel felmondani, ha a másik Fél súlyosan megsérti az Elıfizetıi
Szerzıdésben foglalt rendelkezéseket, továbbá ha a másik Fél ellen csıd- vagy
felszámolási eljárást jogerısen elrendelték, illetve az arra jogosult szerv
végelszámolását határozta el.
Súlyos szerzıdésszegésnek minısül, ha az Elıfizetı:
a) akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő
mőködését és az Elıfizetı ezt a szerzıdésszegést a jogkövetkezményekre
figyelmeztetı értesítéstıl számított 3 napon belül sem szünteti meg;
b) a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítését követıen sem teszi lehetıvé a
Szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a Szolgáltató által felderített hiba
kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenırzéseket elvégezze;
c) a Szolgáltatást törvénybe ütközı módon vagy célokra használja.
Súlyos szerzıdésszegésnek minısül, ha a Szolgáltató saját hatáskörében eldöntve, anélkül, hogy
erre az Elıfizetıi Szerzıdés rendelkezései szerint, vagy jogszabály alapján jogosult lenne,
egyoldalúan és neki felróható okból a szolgáltatást alkalmanként legalább 96 óra idıtartamban
nem nyújtja.
Szolgáltató a határozott idejő Elıfizetıi Szerzıdést 30 napos felmondási idıvel mondhatja fel,
amennyiben az Elıfizetı az esedékes díjat az elsı értesítés elküldését legalább 15 nappal követı
második értesítés megtörténtét követıen sem egyenlítette ki.
Elıfizetı tudomásul veszi, hogy Szolgáltató elsı felszólításnak tekinti számlalevelét, melyen
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minden esetben feltüntetésre kerül az esetleges hátralék. Így Elıfizetı minden hónapban
tudomást szerez az esetleges hátralékáról.
13.4. A határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdés megszüntetése rendkívüli felmondással
A Szolgáltató a határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdést a 13.3 pontban meghatározott, súlyos
szerzıdésszegésnek minısülı eseteknél tizenöt (15) napos határidıvel mondhatja fel. A
Szolgáltató a határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdést 30 napos felmondási idıvel mondhatja fel,
amennyiben az Elıfizetı az esedékes díjat az elsı értesítés elküldését legalább 15 nappal követı
második értesítés megtörténtét követıen sem egyenlítette ki.
Elıfizetı tudomásul veszi, hogy Szolgáltató elsı felszólításnak tekinti számlalevelét, melyen
minden esetben feltüntetésre kerül az esetleges hátralék. Így Elıfizetı minden hónapban
tudomást szerez az esetleges hátralékáról.
Sem határozott, sem határozatlan idıtartamú Elıfizetıi Szerzıdés esetén nem jogosult a
Szolgáltató felmondani a szerzıdést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az Elıfizetı havi
elıfizetési díjának megfelelı összeget, vagy 5000 Ft-nál magasabb havi elıfizetési díj esetén az
5000 Ft-ot, vagy ha az Elıfizetı a díjtartozás összegszerőségét vitatja, és a vita rendezése
érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett
elı, feltéve, hogy az Elıfizetı a Szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az
esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti.
13.5. Az Elıfizetıi Szerzıdés megszüntetése a hiba kijavításának tartós lehetetlenülése esetén
A Szolgáltató a 16.5. pontban meghatározott esetben, vagyis, ha a Szolgáltatás a Szolgáltatónak
fel nem róható esetben vált tartósan lehetetlenné mind a határozatlan, illetve mind a határozott
idejő Elıfizetıi Szerzıdést jogosult rendkívüli felmondással, hatvan (60) nap felmondási
ndási idıve
ıvel
megszüntetni.
Jelen pontban foglalt esetben a 13.6.. pontban megjelölt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
13.6. Eljárás rendkívüli felmondás esetén
Hacsak az ÁSZF, vagy az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés eltérıen nem rendelkezik,
szerzıdésszegés esetén a másik Fél köteles a szerzıdésszegı felet tizenöt (15) napos határidı
kitőzésével a szerzıdésellenes magatartás megszüntetésére felszólítani. Amennyiben a kitızött
határidı eredménytelenül telik el, a Fél jogosult az Elıfizetıi Szerzıdést írásban, a rendkívüli
felmondásra irányadó szabályok szerint felmondani.
13.7. Közös szabályok felmondás esetén
A Szolgáltató általi felmondásnak tartalmaznia kell
a) a felmondás indokát;
b) a felmondási idıt, a felmondási idı lejártának napját; és
c) ha a felmondás indoka az Elıfizetı szerzıdésszegése, az Elıfizetı tájékoztatását
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arról, hogy ha a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, az Elıfizetıi
Szerzıdés nem szőnik meg a Szolgáltató felmondásával.
A Szolgáltató jogosult a szerzıdés felmondása helyett biztosítékot kérni, vagy korlátozni a
szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az Elıfizetı a korlátozás okát 30 napon
belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei
egyébként fennállnak.
A Szolgáltató az Elıfizetıt a felmondásról minden esetben tértivevényes, postai úton kézbesített
levélben köteles értesíteni. Kézbesítettnek kell tekinteni a felmondást akkor is, ha az „az átvételt
megtagadta”, „nem fogadta el”, „nem kereste” vagy „a címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik
vissza.
Szolgáltató jogosult azoknak a felszólító leveleknek a költségeit az 1. sz. mellékletben
meghatározott összegben az Elıfizetıre hárítani, amelyeket díj nemfizetés miatt kénytelen az
Elıfizetınek kiküldeni.

14. A hiba
hibabej
bejelentı elérhetı
rhetısége, a vállalt hibaelhárítási célért
értékek, a
hibabeje
bejelenté
entések nyilv
nyilvántartásba véte
ételének menete
A Szolgáltató a Szolgáltatások folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében az ÁSZF 2. pontja
szerinti ügyfélszolgálat mellett, ugyanott hibabejelentı szolgálatot is mőködtet.
14.1. Hibabejelentés
Az Elıfizetı a Szolgáltatás meghibásodását az ügyfélszolgálatnál személyesen vagy telefonon,
illetve a hibabejelentı szolgálatnál telefonon jelentheti be.
Az ügyfélszolgálat/hibabejelentı szolgálat elérhetıségének biztosítása keretében a Szolgáltató
köteles havi átlagban az ügyfélszolgálatra/hibabejelentı szolgálatra érkezı hívások legalább
75%-a esetében legfeljebb 120 másodpercen belül ügyintézı bejelentkezését is biztosítani.
Hibabejelentésnek minısül az Elıfizetı által a hibabejelentı szolgálatnak telefonon, vagy az
ügyfélszolgálatnál személyesen, illetve telefonon vagy írásban tett minden olyan bejelentés,
amely az Elıfizetı által jogszerően igénybe venni kívánt valamely Szolgáltatás igénybe vételi
lehetıségének teljes vagy részleges hiányára vagy a Szolgáltató által vállalt minıségi célértékeket
el nem érı szintő használhatóságára vonatkozik (hibás teljesítés).
A bejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a)
b)
c)
d)

bejelentı neve, címe, telefonszáma,
a hiba jellege,
az Elıfizetı azonosítási adatait (név, cím, ügyfél azonosító),
amennyiben szükséges: tájékoztatás az Elıfizetınél létesítetett Elıfizetıi
Hozzáférési Ponthoz történı, munkaidın kívüli hozzáférés módjáról, idıpontjáról.
Hibabejelentés esetén a hiba akkor tekinthetı valósnak, ha a hiba tényét a
Szolgáltató megállapította.
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14.2. Hibabejelentés nyilvántartásba vétele
A Szolgáltató a hibabejelentést az Elıfizetı részére visszaigazolja, és azt nyilvántartásba veszi.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

az Elıfizetı értesítési címét vagy más azonosítóját;
az elıfizetıi hívószámot;
a hibajelenség leírását;
a hibabejelentés idıpontját (év, hónap, nap, óra);
a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét;
a hiba okát;
a hiba elhárításának módját és idıpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét
(eredménytelenségét és annak okát);
h) az Elıfizetı értesítésének módját és idıpontját.

14.3. A hiba behatárolása
A Szolgáltató a hiba bejelentését követıen haladéktalanul megkezdi a hiba behatárolását.
Valós hiba esetén a Szolgáltató megkezdi a hiba elhárítását, és ha a hiba kijavításához
elengedhetetlenül szükséges, az elvégzett vizsgálat alapján az Elıfizetıt haladéktalanul értesíti
arról, hogy
a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetı, vagy a hiba az Elıfizetı érdekkörébe
tartozó okból merült fel;
b) a hiba kijavítását megkezdte;
c) a hiba kijavítását átmeneti ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az ÁSZFben meghatározott díjcsökkentést nyújt.
A hiba akkor tekinthetı valósnak, ha azt az Elıfizetı a 14.1. pontban meghatározottak szerint
bejelentette, és a hiba tényét a Szolgáltató munkalapon megállapította. A Szolgáltató az általa
végzett hibaelhárítási munkákról a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelı munkalapot vesz fel
(a továbbiakban: ―munk
unkalap
alap‖).
14.4. A minıségi panasz hibaelhárítási ideje
A Szolgáltató az Elıfizetı által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak
bizonyult minıségi panaszok hibaelhárítását az esetek 80 %-ában legfeljebb 72 órán belül
elvégzi.
A fent leírtak nem teljesítése esetén a Szolgáltató 16.4. szerinti kötbér fizetésére köteles, a
hibaelhárításra nyitva álló határidı eredménytelen elteltétıl a hiba elhárításáig terjedı
idıtartamra.
A Szolgáltató a hiba kivizsgálásának módját és a valós hiba elhárításának idıpontját a
munkalapon rögzíti. Amennyiben a hiba elhárítása távközlési berendezés cseréjét igényli, úgy a
Szolgáltató ezt is rögzíti a munkalapon.
Ha a kivizsgálás vagy a kijavítás kizárólag a helyszínen, az Elıfizetı helyiségében illetve az
Elıfizetı által meghatározott idıpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás/kivizsgálás a Szolgáltató
és az Elıfizetı megállapodása szerinti idıpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül esı okok miatt
nem volt lehetséges, a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidı a kiesés idıtartamával
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meghosszabbodik.
14.5. Számla reklamáció
Forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálási és
elintézési határideje az esetek 80 %-ában legfeljebb 30 nap.
Számlapanasznak minısül az adott szolgáltatás igénybevételérıl a Szolgáltató által kiállított
számla elleni reklamációt, melyben az Elıfizetı a felszámított díj(ak) összegét vitatja. A
számlapanasz rendjét az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.
14.6. Adatok megırzése, tárolása
A hibabejelentésre és elhárítására vonatkozó adatokat a Szolgáltató a hibaelhárítás napjától
számított 1 évig ırzi meg, az adatkezelési szabályok betartásával.

15. Az ügy
ügyfélszolg
olgála
álat mőködés
dése, az elıfizetıi bejel
ejelenté
entések, panaszok
intézé
ntézése
15.1. Ügyfélszolgálat
A Szolgáltató az Elıfizetık és Felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszaik kivizsgálására
és orvoslására, az Elıfizetık és Felhasználók tájékoztatására ügyfélszolgálatot mőködtet,
melynek elérhetıségeit jelen ÁSZF 2. pontja tartalmazza. Az ügyfélszolgálat útján az Elıfizetık
a Szolgáltatással kapcsolatos jogaikat gyakorolhatják, kötelezettségeiket teljesíthetik, így
különösen szerzıdést köthetnek, fennálló szerzıdésüket módosíthatják és megszüntethetik,
díjfizetést teljesíthetnek, illetve díj-, kötbérfizetési igényüket, szüneteltetés iránti igényt
jelenthetnek be, a Szolgáltatással kapcsolatban tájékozódhatnak és információt kérhetnek,
hibabejelentést tehetnek, illetve a Szolgáltatással kapcsolatban panasszal élhetnek.
Ha az ügyfélszolgálaton az Elıfizetı hibát kíván bejelenteni, a Szolgáltató az ÁSZF 14. pontja
szerint jár el.
A Szolgáltató az Elıfizetıktıl származó bejelentéseket, panaszokat és a bejelentés, panasz
alapján tett intézkedéseket visszakövethetı módon nyilvántartásában rögzíti, és az adatkezelési
szabályok betartásával azt egy évig megırzi.
A Szolgáltató az Elıfizetıi számára, a jelen ÁSZF tartalma alapján, ügyfélszolgálatán, valamint
a jogszabályban elıírt valamennyi helyen közzéteszi, hogy
a) a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat milyen feltételek szerint
teheti meg a Szolgáltatónál, az egyes fogyasztóvédelmi szerveknél, illetve az illetékes
hatóságoknál;
b) az ügyfélszolgálathoz érkezı egyes panaszokat mennyi idın belül fogja kivizsgálni, és a
vizsgálat eredményérıl mennyi idın belül értesíti az Elıfizetıt,
c) a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az Elıfizetı mely
fogyasztóvédelmi szervekhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Ha az Elıfizetı a
Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt)
haladéktalanul nyilvántartásba veszi és maximum 30 napon belül megvizsgálja. A Szolgáltató e
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határidı elmulasztása esetén a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az
Elıfizetıi Szerzıdést a díjreklamációval érintett díj kiegyenlítésének elmaradására hivatkozva
felmondani.
Ha az Elıfizetı a díjra vonatkozó bejelentést a díjfizetési határidı lejárta elıtt nyújtja be a
Szolgáltatóhoz, és a bejelentést a Szolgáltató nem utasítja el 5 napon belül, a bejelentésben
érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidı a díjreklamáció megvizsgálásának
idıtartamával meghosszabbodik.
Ha a Szolgáltató a bejelentésnek helyt ad, választása szerint, havi díjfizetési kötelezettség esetén
a következı havi elszámolás alkalmával az Elıfizetı részére valamelyik igénybe vett
szolgáltatásra jóváírja vagy az összeget visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy
visszafizetése esetén az Elıfizetıt megilletı kamat mértéke megegyezik a Szolgáltató által
felszámítható, az Elıfizetı díjfizetési késedelme esetére vonatkozó késedelmi kamat mértékével.
15.2.Eljárás a bejelentés, díjreklamáció elutasítása esetén
A bejelentés, díjreklamáció elutasítása esetén az Elıfizetı jogosult a Fogyasztóvédelmi
Felügyelıségnek a Szolgáltató telephelye szerint illetékes területi szervéhez fordulni.
A bejelentés, díjreklamáció esetén a vizsgálatot a Szolgáltató érintett részlege, illetve a
vizsgálatra kijelölt személye végzi. A vizsgálat eredményét a Szolgáltató, a vizsgálat
befejezésétıl számított 15 napon belül, írásban közli az Elıfizetıvel.
15.3. Díjreklamációra vonatkozó egyedi szabályok
Az Elıfizetı kérésére a Szolgáltató biztosítja, hogy adatkezelési szabályainak
figyelembevételével, az Elıfizetı a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a
fizetendı díj számításához szükséges számlázási adatokra vonatkozó kimutatást. Amennyiben az
Elıfizetı a Szolgáltatótól a fent meghatározottaknál részletesebb adatokat tartalmazó kimutatást
kér és a kimutatással együtt az Elıfizetın kívüli természetes személy felhasználók személyes
adatainak birtokába juthat, ilyen személyes adatok megismerésére az Elıfizetı kizárólag akkor
jogosult, ha ahhoz az érintett felhasználók tájékoztatásukat követıen kifejezetten, írásban
hozzájárultak.
A Szolgáltató nem köteles a hozzájárulás beszerzésére, az az Elıfizetı feladata. Errıl a
Szolgáltató az Elıfizetıt a kimutatás megrendelésével egyidejőleg tájékoztatja. Ha a díj
számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatásokból
megállapítható, hogy a díjreklamációt a Szolgáltató érdekkörében felmerült körülmény okozta,
abban a naptári évben, amikor az elsı ilyen díjreklamáció bekövetkezett, a Szolgáltató az
Elıfizetı kérésére az adatokat havonta köteles nyomtatott formában díjmentesen átadni.
15.4.Eltérı szabályok Egyéni Elıfizetı díjreklamációja, panasza esetén
Ha az elıfizetı a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a szolgáltató a bejelentést
(díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi és legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja.
E határidı elmulasztása esetén a Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem
jogosult az Elıfizetı Szerzıdést az ÁSZF 13.3.., illetve 13.4.. pontjában foglaltak szerint
felmondani.
Egyéni Elıfizetı díjreklamációja, panasza elutasítását a Szolgáltató köteles indokolással ellátva
írásba foglalni és annak egy példányát az Egyéni Elıfizetınek személyesen átadni vagy 15 napon
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belül részére postán megküldeni.
A Szolgáltató az Elıfizetı kérésére a kiállított számlához köteles részletes számlamellékletet
(hívásrészletezı) csatolni. A számlamelléklet (hívásrészletezı) az Egyéni Elıfizetı részére
nyomtatott, formában történı kiadását a Szolgáltató külön díj fizetéséhez nem kötheti, nem
Egyéni ügyfelek esetén az 1. sz. mellékletben szereplı díjtétel alapján.
Egyéni Elıfizetı panasza elutasítása esetén - a díjreklamáció elutasításának esetét kivéve - a
fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint jogosult a
Fogyasz
ogyasztóvé
tóvédelmi Fıffelügye
gyelısség és a terü
erület
leti felügye
gyelısségek eljárását kezdeményezni.

16. Az elı
elıfizet
zetı jogai
gai az elıfizetı
etıi szolg
olgáltatás hibás teljesítése esetén,
etén, az
elıfizetı
etıt megilletı kötbér mérté
értéke, a szo
szolgál
lgált
áltatássa
ssal kapcs
pcsola
olatos vit
viták
rendezé
rendezésének módja
16.1. Szolgáltatás igénybevétele
Az Elıfizetı jogosult a Szolgáltatást az Elıfizetıi Szerzıdésben rögzített feltételek szerint
igénybe venni.
16.2. Késedelmikötbér
16.2.1. Amennyiben a Szolgáltató az elıfizetıi hozzáférést neki felróható okból az ÁSZF 7.1.
pontjában meghatározott idıpontig nem teszi lehetıvé, késedelmi kötbért köteles fizetni.
16.2.1.1. A fizetendı kötbér mértéke, ha a Szolgáltató egyszeri díjat számít fel
A fizetendı kötbér mértéke minden megkezdett nap késés után, az egyszeri díj 1,5 %-a. A
fizetendı kötbér összege nem haladhatja meg az egyszeri díj 30 %-át.
16.2.1.2. A fizetendı kötbér mértéke, ha a Szolgáltató egyszeri díjat nem számít fel
A kötbér alapja az Elıfizetı által a létesítést követı elsı teljes hónapra (min. 28 nap) kifizetett
havi díj összege vagy annak hiánya esetén az adott havi forgalmi díjak összege.
A fizetendı kötbér mértéke minden megkezdett nap késés után, az egy napra esı kötbéralap 150
%-a. A fizetendı kötbér összege nem haladhatja meg a havi díj vagy annak hiánya esetén az adott
havi forgalmi díjak 30 %-át.
16.2.2. Amennyiben a Szolgáltató az áthelyezés vagy átírás vonatkozásában esik késedelembe,
úgy a 10.1.1., illetve a 10.1.2. pont szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli.
16.3. Minıségi kötbér
Amennyiben a Szolgáltató neki felróható okból a Szolgáltatás rendelkezésre állását az ÁSZF 7.2.
pontjában meghatározottak szerint nem teljesíti, minıségi kötbért köteles fizetni. Nem számít
kiesésnek, így nem csökkenti a rendelkezésre állási mutatót az Elıfizetı kérésére (érdekkörében)
vagy a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt történt és annak szerzıdés
szerinti maximális idıtartamán belüli szünetelés, illetve a Szolgáltatónak nem felróható okból
bekövetkezı kiesés.
Egy adott Szolgáltatás esetében a Szolgáltatás kiesés összes idıtartamának meghatározása a
meghibásodásokból származó kiesési idıtartamok (percek) összeadásával történik.
A
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kötbérfizetési kötelezettség attól az idıponttól jelentkezik, mikortól a Szolgáltató érdekkörében
felmerülı ok(ok)ból bekövetkezett Szolgáltatás kiesés (hibás teljesítés) mértéke, az adott
szolgáltatásra vonatkozó éves rendelkezésre állás értékét meghaladja.
16.3.1. A fizetendı kötbér maximális mértéke, ha a Szolgáltató kizárólag havi díjat számít fel
A Szolgáltató minden éves rendelkezésre állást meghaladó további kiesett óra után a Szolgáltatás
egy órára jutó elıfizetési díjával megegyezı összeget ír jóvá az Elıfizetı részére attól a hónaptól
kezdve, melyben a Szolgáltató az éves rendelkezésre állási keretet túllépte.
A fizetendı kötbér összege nem haladhatja meg a havi díj 30 %-át.
16.3.2. A fizetendı kötbér maximális mértéke, ha a Szolgáltató forgalmi díjat számít fel
A kötbér alapja az Elıfizetı által a késedelmes illetve hibás teljesítést megelızı hónapban
kifizetett összes havi forgalmi díj 25 %-a.
A Szolgáltató minden éves rendelkezésre állást meghaladó további kiesett óra után a Szolgáltatás
egy órára jutó elıfizetési díjával megegyezı összeget ír jóvá az Elıfizetı részére attól a hónaptól
kezdve, melyben a Szolgáltató az éves rendelkezésre állási keretet túllépte.
A fizetendı kötbér összege nem haladhatja meg a kötbér alapjaként megjelölt összeget.
16.4. Kötbér hibaelhárítás átmeneti , tartós lehetetlensége esetén
Ha egy bejelentett valós hiba elhárítása során a hiba bejelentése és elhárítása közötti idı
meghaladja a Szolgáltató által vállalt maximális hibaelhárítási idıtartamot, akkor az hibás
teljesítésnek minısül.
Ha a hiba következtében az elıfizetıi szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke
minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelızı, az elızı hat hónapban az Elıfizetı
által az Elıfizetıi Szerzıdés alapján az adott Szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga
alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb idıtartamú elıfizetıi
jogviszony esetén a vetítési alap az elıfizetıi jogviszony teljes hossza alatt kifizetett díj átlaga
alapján egy napra vetített összeg.
Ha a hiba következtében az Elıfizetı a Szolgáltatást tudja használni, de azt a Szolgáltató által
vállalt minıséghez képest gyengébb minıségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltató a
meghatározott kötbér felét fizeti.
Ha a Szolgáltató a bejelentésnek helyt ad, és az Elıfizetı kötbér igényt jelent be, akkor a kötbér
összegét a Szolgáltató, választása szerint, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következı havi
elszámolás alkalmával az Elıfizetı számláján jóváírja vagy az összeget visszafizeti. A fizetendı
kötbér összege nem haladhatja meg a havi díj 30 %-át. Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie
az elmaradt hasznot, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget, amely az Elıfizetıt ért vagyoni és
nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges.
16.5. A hiba kijavításának tartós lehetetlenü lése
A hiba kijavításának tartós lehetetlenné válásáról a Szolgáltató az Elıfizetıt az errıl történı
tudomásszerzést követıen haladéktalanul értesíti.
Amennyiben a hiba kijavítása a Szolgáltatónak fel nem róható okból vált tartósan lehetetlenné, a
Szolgáltató jogosult az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdést az ÁSZF 13.5. pontjában foglaltak szerint
megszüntetni.
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16.6. Hibás teljesítéssel kapcsolatos
solatos viták rendezése
rendez
Ha az Elıfizetı a Szolgáltatónak
tónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglal
lalását vitatja, a Nemzeti
Hírközlési Hatóság Hivatalához vagy a Hírközlési Fogyasztói Jogok Kéépviselıjéhez fordulhat.
16.7. Az Elıfizetıi Szerzıdésb
bıl eredı jogviták rendezése
Az Elıfizetınek a Nemzeti
tısége van a Hírközlési
emzeti Hírközlési Hatóság Hivatala mellett lehetıs
Fogyasztói Jogok Képvisellıje, Fogyasz
ogyasztóv
tóvédelmi Fıfelügye
gyelet és Békélte
ltetı Testül
stület
közremőködését is igénybe venni
v
a Szolgáltatóval fennálló vitája eldöntés
téséhez. Az Elıfizetıi
Szerzıdésbıl folyó esetleges vitákat a Szolgáltató és Elıfizetı megkísérliik kölcsönös egyeztetés
útján békés eszközökkel meg
goldani. Amennyiben az egyeztetés nem vezzet eredményre, a felek
alávetik magukat a Szolgáltaató székhelye szerint illetékes és hatáskörrrel rendelkezı bíróság
kizárólagos döntésének bármeely vita eldöntésére, amely az Elıfizetıi Szerzıdésbıl
Sze
vagy azzal
összefüggésben, annak megsszegésével, megszőnésével, érvényességéveel vagy értelmezésével
kapcsolatban keletkezik.
16.8. Az elıfizetıi igények elé
lévülése
Az Elıfizetıi Szerzıdésekbıl
ıl eredı
e
igények a Ptk. Szabályainak megfelelı
ıen évülnek el.

17. Az elı
elıfizet
zetıi végberendezé
endezés (készül
zülék) csat
satlakozta
ztatásá
ásának felt
feltéte
ételei
17.1. Alapvetı követelménye
yek
A helyhez kötött telefon szzolgáltatások elıfeltétele a mősorelosztó kábelhálózati kapcsolat
megléte illetıleg kiépítése,, továbbá, hogy az Elıfizetı rendelke
lkezzen a Szolgáltatás
igénybevételére alkalmas an
nalóg telefonkészülékkel, a Szolgáltató
tó pedig
p
analóg telefon
adapterrel, valamint kábelmod
odemmel.
Minden elıfizetıi Végberendeezést (készüléket) úgy kell kialakítani, hogy teeljesítse
a) az Elıfizetı és bármely
y más személy életének, egészségének és biztonságának
bi
védelmi
követelményeit, beleértve
ve a külön jogszabályba foglalt biztonsági követelményeket, de
feszültségkorlátozás alkalmazáása nélkül;
b) az elektromágneses összzeférhetıségre vonatkozó, külön jogszabáályba foglalt védelmi
követelményeket.
A Végberendezést az elızı
ı bekezdésekben elıírtakon felül úgy
y kell
k
kialakítani, hogy
rendeltetésétıl függıen feleljen
leljen meg a következı elıírások közül egy vagy
y több követelménynek.
A Végberendezésnek alkalmasnak
snak kell lennie:
távközlı hálózatokon keresztül más készülékekkel történı együttm
mőködésre és megfelelı
típusú interfészekhez való
v csatlakoztatásra;
arra, hogy ne okozzon
on káros
k
hatásokat a távközlı hálózatban vagy annak
a
mőködésében,
az Elıfizetı és más szzemélyek személyes adatainak és a magánéleth
lethez fızıdı jogainak
védelmére;
a visszaélések megakad
dályozására;
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a készenléti, illetıleg a segélyszolgálatokhoz való hozzáférésre;
a látásukban, hallásukb
ban és mozgásukban korlátozott személyek álltali használatra.
17.2.Üzembe helyezés és csatlakoztatási
satlakoztatási jog
A készülék üzembe helyezheetı, ha teljesíti az ÁSZF 17.1. pontjában meghatározott
me
alapvetı
követelményeket és el van látva a CE vagy H megfelelıségi jelöléssel.
l. A Szolgáltató nem
tagadhatja meg mőszaki okokból az Elıfizetı Végberendezésének csatla
lakoztatását a megfelelı
interfészhez, ha a berendezés teljesíti az ÁSZF 17.1. pontjában meghatározott
rozott követelményeket
m
jelöléssel.
és el van látva a CE vagy H megfelelıségi
17.3 Saját eszközök karbanta
artása
Az Elıfizetı köteles gondoskodni
ondoskodni arról, hogy az általa biztosított Végberend
rendezések az Elıfizetıi
Szerzıdés teljes idıtartama alatt
a
mindvégig kifogástalan állapotban legy
yenek és az Elıfizetıi
Szerzıdés feltételeinek megfeleljen
leljenek.
Az Elıfizetı elfogadja, hog
ogy az általa biztosított távközlı berendezéssek üzemeltetéséért és
karbantartásáért kizárólag az
a Elıfizetı felelıs, függetlenül ezen
n távközlı
t
berendezések
tulajdonjogától illetve fizikai elhelyezkedésétıl.
e
17.4. Hibaelhárítás és karbant
ntartás lehetıvé tétele
Az Elıfizetı köteles a Szolg
gáltató vagy a Szolgáltató nevében eljáró alk
lkalmazott, alvállalkozó
részére az Elıfizetı tulajdonáb
ban vagy használatában álló területre, helyiséégekbe történı belépést
a hálózati berendezések javítáása vagy karbantartása céljából lehetıvé tenni. Amennyiben a fenti
rendelkezés teljesítéséhez haarmadik személy hozzájárulása szükséges, az Elıfizetı köteles a
Szolgáltatót errıl megfelelı idıben értesíteni és a hozzájárulás beszerz
rzése érdekében minden
ésszerő erıfeszítést megtenni.
17.5. Tápellátás biztosítása
Az Elıfizetı elızetesen egyezzteti a Szolgáltatóval a Végberendezések és a hálózati berendezések
elhelyezésének helyszínét és biztosítja a szükséges 230 V-os hálózati tápáramellátást, ami a
Végberendezések és a Hálózati
ti Berendezések mőködtetéséhez szükséges.
17.6. Ellenırzés, karbantartás
tás
A Szolgáltató jogosult a Szol
olgáltatásnak az Elıfizetı által való igénybev
vételét az igénybevétel
helyszínén ellenırizni. Ameennyiben a használat ellenırzése, hibaeelhárítás, javítás vagy
karbantartás érdekében szüksé
ükséges, a Szolgáltató jogosult az Elıfizetı elı
ızetes értesítése mellett
az Elıfizetı tulajdonában álló
ó vagy az általa használt területre, helyiségbe
gbe belépni. Elıfizetı
kötelezettséget vállal arra, hogy
ho csak a Szolgáltató által kiállított fénykéépes igazolvánnyal és a
Szolgáltató logójával ellátottt szerelési munkalappal rendelkezı szemé
mélyt enged be fenti
helyiségekbe.
Az elıre jelzett karbantartási
tási idıpontban a Szolgáltató jogosult karbanta
ntartási és/vagy mérési
célból az érintett Szolgáltatás szüneteltetésére azzal, hogy azt lehetıség szzerint csúcsidın kívül hétvégén vagy kisforgalmú idıs
ıszakban - köteles az ilyen munkálatokat elvéégezni.
Amennyiben az Elıfizetı a Szolgáltató
Sz
számára a helyiségeibe, illetve terrületére való belépést a
Oldal: 44 / 85

Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz

BÁCSKÁBEL Kft.

fentiek szerint nem engedélyezi, illetve a karbantartási munkálatok elvégzéshez nem járul hozzá,
az ebbıl eredı valamennyi következményért az Elıfizetı teljes körően felel. A hozzájárulás
megtagadása miatt elıálló Szolgáltatás kiesés nem csökkenti az ÁSZF 7.2. pontjában
meghatározott éves rendelkezésre állási idıt.
A karbantartás ideje alatt a Szolgáltatás kiesése nem csökkenti a fenti éves rendelkezésre állási
idıt.
A Szolgáltató karbantartási kötelezettsége - amennyiben az Elıfizetıi Szerzıdés eltérıen nem
rendelkezik - nem terjed ki az Elıfizetı által biztosított Végberendezésekre.
17.7. Mentesülés a felelısség alól
A Szolgáltató teljes körően mentesül az Elıfizetıi Szerzıdés alapján fennálló
felelısség alól, ha:
a) a hibát az Elıfizetı által üzemeltetett, a Szerzıdés feltételeinek nem megfelelı
Végberendezés okozta;
b) a hibát az Elıfizetı tulajdonában lévı Végberendezés okozta;
c) a hibát a Végberendezés Elıfizetı általi szakszerőtlen kezelése okozta;
d) a hiba bejelentését az Elıfizetı elmulasztotta;
e) a hibát az okozta, hogy az Elıfizetı nem tett eleget a jelen ÁSZF 17.4. pontjában
foglalt kötelezettségének;
f) a hiba elhárítása a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok miatt nem lehetséges (pl. a
Végberendezés mőködtetéséhez szükséges tápellátás nem áll rendelkezésre, vagy
az Elıfizetıhöz vezetı csillagponti vagy soros kábelszakaszban elhelyezett, a
mőködéshez elengedhetetlen berendezés (pld. erısítı, router, CMTS, stb. ) 220 Vos tápellátása átmenetileg sem az Elıfizetınek, sem a Szolgáltatónak fel nem
róható okból nem megoldott.
17.8. Végberendezés okozta kárért való felel ısség
Az Elıfizetı köteles az általa biztosított Végberendezéseket maga üzemeltetni vagy
üzemeltetésükrıl megfelelıen gondoskodni.
Akár az Elıfizetı, akár a Szolgáltató helyezte ki a végberendezést, a Végberendezések által
okozott károkért (pld tőz) a Szolgáltatót felelısség nem terheli sem az Elıfizetı, sem harmadik
fél felé.
17.9. A Szolgáltató által kihelyezett technikai berendezések megóvása
Elıfizetı a Szolgáltató által kihelyezett technikai berendezéseket (modem és telefon adapter) az
Elıfizetı által aláírt és lepecsételt munkalapon veszi át. Az Elıfizetı aláírásával elismeri, hogy a
berendezések Szolgáltató tulajdonát képezik, valamint, hogy az Elıfizetıi Szerzıdés
megszőnését követıen a kihelyezett technikai berendezést köteles Szolgáltatónak véglegesen
visszaadni, a Szolgáltatás szünetelése esetén pedig ideiglenesen, a szolgáltatás szünetelésének
idıtartamára visszaadni.
Elıfizetı köteles a Szolgáltató technikai berendezéseinek megóvása és állagromlásának, illetve
károsodásának elkerülése érdekében minden tıle elvárható magatartást megtenni. Az Elıfizetı
köteles továbbá a rendeltetésellenes használatot alkalmazottai, megbízottjai, ill. harmadik
személyek részérıl megakadályozni.
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Az Elıfizetı az Elıfizetıi szerzıdés aláírásával elismeri, hogy a Szolgáltató technikai
berendezéseinek Elıfizetı hibájából történı károsodásáért, elvesztéséért teljes felelısséggel
tartozik, mely esetben a
Szolgáltató kárát a technikai berendezések beszerzési értékén köteles megtéríteni. Elıfizetı ezen
nyilatkozata tartozás elismerésének minısül, amely polgári peres eljárás során felhasználható.
17.10.A Végberendezés tulajdon joga
Az Elıfizetı Végberendezés (telefonkészülék) az Elıfizetı tulajdonában van, vagy annak
használatára érvényes jogcímmel rendelkezik.
A Szolgáltató végberendezést nem biztosít az Elıfizetı részére, annak beszerzése az Elıfizetı
kötelezettsége saját költségére. Amennyiben az Elıfizetı a Szolgáltatásra elıfizetıi szerzıdést
köt, de végberendezésrıl nem gondoskodik, díjfizetési kötelezettsége fennáll a Szolgáltató
irányába.

18. Adatkezel
ezelés, adatbizto
ztonság
18.1. Adatszolgáltatás
Az Elıfizetı köteles a Szolgáltató számára az Elıfizetıi Szerzıdés megkötéséhez és
teljesítéséhez szükséges információkat, valamint a szolgáltatás nyújtásához szükséges minden
tájékoztatást megadni. Amennyiben az Elıfizetınek a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott
adataiban bármilyen változás állna be, az Elıfizetı köteles a Szolgáltatót a változásról, az új,
megváltozott adatok közlésével haladéktalanul - legkésıbb a változás bekövetkezésétıl számított
15 napon belül - írásban értesíteni.
18.2. Adatszolgáltatás elmulasztása
Az ÁSZF 18.1. pontja alapján teljesítendı adatszolgáltatás elmulasztásából eredı vagy azzal
kapcsolatos valamennyi kárt illetve egyéb következményt az Elıfizetı köteles viselni.
18.3. Adatok nyilvántartása és kezelése
A Szolgáltató jogosult az Elıfizetıi Szerzıdés megkötéséhez, az Elıfizetı azonosításához, a
követelések érvényesítéséhez, a Szolgáltatás teljesítéséhez és a számlázáshoz szükséges
személyes adatokat kizárólag ezen célokból kezelni, továbbá a saját maga részére végzendı
kutatás illetve statisztika készítéséhez az Elıfizetıvel kapcsolatban nyilvántartott adatokat - az
Elıfizetı azonosítására nem alkalmas módon - felhasználni.
18.4. Adatvédelem , titoktartás
A Szolgáltató köteles az Elıfizetı adatait a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelıen kezelni. A
Szolgáltató kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Szolgáltatás mőködtetése, karbantartása és
ellenırzése során az Elıfizetıvel kapcsolatban tudomására jutott adatokat, információkat
bizalmasan kezeli, azokat csak az Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározott célokra és mértékben
használja fel, és nem hozza azokat - hatósági, jogszabályi kötelezés, vagy az Elıfizetı erre
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irányuló kívánsága esetét kivéve - harmadik személy tudomására.
18.5. Adatvédelmi és adatbizt
atbiztonsági szabályzat
A Szolgáltató az ügyfélszolgáálatán kívánságra közli az adatvédelmi felel
lelıs nevét, beosztását és
elérhetıségét, továbbá betekintés
tekintésre rendelkezésre bocsátja az „Adatvé
„Adatvédelmi szabályz
szabályza
ályzat‖-ot.
Az adatvédelmi szabályzatból az érdeklıdı tájékozódhat
a)
b)
c)
d)

a Szolgáltató
tó által k
kezelt személyes adatok körérıl;
a személyes adatok
tok tárolásának idıtartamáról;
a személyes adatok
tok továbbításának eseteirıl;
a személyes adatok
tok kezelésének jogcímérıl, amely lehet azz érintett hozzájárulása
vagy kötelezı adatke
tkezelés;
e) kötelezı adatkezelés
lés esetén a kötelezı adatkezelést elrendelı törvény,
törv
illetve törvény
felhatalmazása essetén önkormányzati rendelet számáról, és a rendelkezés §-ának
számáról;
ke
céljáról.
f) a személyes adatt kezelésének
A szabályzatnak továbbá tartalma
talmaznia kell, hogy a Szolgáltató mely személlyes adatokat győjti,
tárolja és dolgozza fel
a) a hírközlési szolgááltatás elérhetıvé tétele céljából;
b) a díjszámítás éss a díjszámítás
díjs
helyességének ellenırzése céljából;
ból;
c) abból a célból, hog
ogy a hírközlési szolgáltatást megfelelı minıséégben nyújtsa.
A Szolgáltató adatvédelmi fele
lelıse - kérésre - az Elıfizetıt 30 napon belül tájékoztatja
azokról a veszélyekrıl,
ıl, amelyek a hírközlési szolgáltatás igény
ybevételével továbbított
információk titkosságáát, a személyes adatok biztonságát fenyegetik;
k;
az elızı pontban meg
ghatározott veszélyek csökkentésének vagy elhárításának
e
lehetséges
módjáról, így különösen
különö
a továbbított adatok fokozottabb biztonságát biztosító
berendezésekrıl, szolg
gáltatásokról, az Elıfizetı által végrehajthaató intézkedésekrıl, és
ezek várható költségeirrıl.
A Szolgáltató köteles az adatvédelmi
adatv
biztosnak - kérésére - az adatbiztonsá
tonsági szabályzatát átadni.
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19. Az elı
elıfizet
zetıi szolgáltatások díja
díja, a díj
díjazás rends
endszere
19.1. Fogalmak
Egyszeri díj: minden olyan díj, amelyet a Szolgáltató a szolgáltatás kiépítéséért, beállításáért
illetve elindításáért számít fel a szolgáltatás megindításakor, egyszeri alkalommal, továbbá az
olyan egyedi esetben fizetendı díjak, melyeket az 1. sz. melléklet tartalmazhat. Havi díj: minden
olyan - az igénybevétel mértékétıl (a forgalomtól) független - díj, amelyet a Szolgáltató a
Szolgáltatásnak az Elıfizetıi Hozzáférési Ponton keresztül való igénybevételének lehetıségéért,
a Szolgáltatás rendelkezésre állásáért számít fel havonta az Elıfizetı felé. A Díjszabás és a jelen
ÁSZF fogalomrendszerében szintén használt kifejezés: havi elıfizetési díj.
19.2. A díjazás és számlázás alapelvei
A Szolgáltatás árazása versenyszerő, a díjak nyilvánosak.
19.2.1. Havi díj
Az egyszeri díjat és a havi díjat a Szolgáltató elıre számlázza az Elıfizetı számára, lehetıvé téve
ezáltal a Szolgáltatások igénybevételét.
19.2.2. Forgal
galmi díj
A forgalmi díjat a Szolgáltató az adott számlázási idıszakban (tárgyhónap 15. napjától a
tárgyhónapot követı hónap 15. napjáig) végzett forgalom után, havonta, havi bontásban
számlázza az Elıfizetınek.
19.3. A díjak meghatározása és alkalmazásuk esetei
Az ÁSZF-ben megjelölt, valamint az Elıfizetı által a Szolgáltató részére fizetendı díjak
meghatározását és alkalmazásának eseteit a jelen pont, valamint az ÁSZF vonatkozó része
határozza meg.
19.3.1. Adm
Adminisztr
isztrá
trációs díj
Az Elıfizetı kérése alapján a Szolgáltató által készített számlamásolat, az ÁSZF teljes vagy
részleges másolat esetén felszámított, részben a másolat számától függı díj.
19.3.2. Áthelyezési
ezési díj
Amennyiben az Elıfizetı érvényes szerzıdéssel rendelkezik, tartozása nincs, és a szolgáltatást
olyan más elıfizetıi hozzáférési ponton kívánja igénybe venni, ahol a Szolgáltató szolgáltatása
elérhetı, azonban a szolgáltatás igénybevétele érdekében a rendszerre kapcsolás szükséges, a
szolgáltató az Elıfizetıt az új elıfizetıi hozzáférési helyen bekapcsolási díj nélkül, áthelyezési
díj ellenében a rendszerre kapcsolja.
Az áthelyezési díj mértéke az egyéni és üzleti / intézményi elıfizetı esetén eltérı lehet.
19.3.3. Átírási díj
A Szolgáltató által az átírás esetén alkalmazandó egyszeri díj.
19.3.4. Bekapcsolás
solási díj
A szolgáltatás igénybevételének lehetıvé tétele érdekében, amennyiben a csatlakozás az
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igénylınél nincs kiépítve, az Elıfizetı bekapcsolási díjat köteles fizetni. A díj fejében a
Szolgáltató egy elıfizetıi hozzáférési pontot (elıfizetıi interfész) épít ki, több hozzáférési pont
igény esetén az elıfizetı további díj megfizetésére köteles. A díj magában foglalja a kiépítés után
a végberendezés elsı konfigurálása vagy annak megkísérlése díját is. A bekapcsolási díj mértéke
az egyéni és üzleti / intézményi Elıfizetı esetén eltérı lehet.
izeetési díj
19.3.5. Csökk
Csökkentett elıfiz
Az Elıfizetı kérésére történı szüneteltetés esetén a havonta fizetendı csökkentett elıfizetési díj
összege.
19.3.6. Elál
lállási díj
Ha az Elıfizetı a szerzıdéskötést követıen, de még az elıfizetıi hozzáférési pont létesítése elıtt
a szerzıdést felmondja, köteles a Szolgáltató részére az elállási díjat megfizetni.
19.3.7. Elı
ıfize
izetési díj (helyh
lyhez kötött tele
telef
lefon szolgáltat
szolgáltatás elıfize
izetési díja)
A havi elıfizetési díj olyan díj, amelyet az elıfizetıi szerzıdés alapján havonta (illetve a
számlázási gyakoriságnak megfelelı gyakorisággal és arányos mértékben) számít fel a
Szolgáltató a szolgáltatásnak az elıfizetıi hozzáférési ponton keresztül történı nyújtásáért és a
rendszer üzemeltetéséért, karbantartásáért valamint hibaelhárításáért. A havi elıfizetési díj
mértéke elıfizetıi kategóriánként (egyéni és üzleti/intézményi), fejállomási területenként,
szolgáltatott csomagonként és a hálózat mőszaki állapota szerint különbözhet.
Az elıfizetési díjak alapjául szolgáló csomagtartalmakat, az Elıfizetık által fizetendı elıfizetési
díjakat a jelen ÁSZF 1. számú melléklet
lete tartalmazza.
19.3.8. Expre
essz kiszáll
állási díj
Amennyiben ennek feltételei adottak, a Szolgáltató a kiszállást az Elıfizetı kérésére soron kívül
teljesíti. Ez esetben a Szolgáltató az Elıfizetı kérésének elfogadásától számított hat órán belül a
kiszállást expressz kiszállási díj ellenében teljesíti.
19.3.9. Fizetési felszólítás díja
A fizetési kötelezettségét határidın belül nem teljesítı Elıfizetı részére megalapozottan küldött
ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levél költsége és a fizetési felszólítás díja együttesen.
19.3.10. Forrgal
galmi díj
A jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza.
19.3.11. Kiegé
iegészítı
ítı bekapcsolás
solási díj
Egyedi szolgáltatás (hálózatkiépítés) esetén fizetendı díj, mely15 méter feletti, de maximum 30
méter beltéri kábelezéssel történı csatlakozási pont kiépítését foglalja magában.
19.3.12. Kihelyez
lyezett hírközlési eszköz használat
asználati díja
Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez hírközlési eszköznek az Elıfizetı ingatlanába
történı kihelyezésére van szükség (pl. modem), a Szolgáltató az eszközt az Elıfizetı
rendelkezésére bocsátja. Az elıfizetıi szerzıdés hatálya alatt a hírközlési eszköz használatáért a
szolgáltató – a kihelyezett eszköz fajtájától függıen eltérı mértékő – használati díj megfizetését
írhatja elı.
19.3.13. Kihelyez
lyezett hírközlési eszköz megtérítési díj
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kihelyezett hírközlési eszköz elvesztése, vagy
megrongálódása esetén az Elıfizetıt – a kihelyezett eszköz fajtájától függıen eltérı mértékő –
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kihelyezett hírközlési eszköz megtérítési díj fizetési kötelezettség terheli.
19.3.14. Kihelyez
lyezett hírközlési eszköz óvad
óvadék
Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez hírközlési eszköznek az Elıfizetı ingatlanába
történı kihelyezésére van szükség, a Szolgáltató az eszközt az Elıfizetı rendelkezésére bocsátja.
Az Elıfizetı ezen szolgáltatás megszőnése esetén a kihelyezett hírközlési eszközt
rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban köteles a szolgáltatónak visszaadni.
E kötelezettség teljesítésének biztosítékául az Elıfizetı – a kihelyezett eszköz fajtájától függıen
eltérı mértékő – kihelyezett hírközlési eszköz óvadékot köteles fizetni a szolgáltató részére. Az
óvadékot a Szolgáltató a kapcsolódó szolgáltatás megszőnésekor visszafizeti az Elıfizetınek,
kivéve, ha az Elıfizetı az eszközt nem, vagy nem rendeltetésszerő használatra alkalmas
állapotban szolgáltatja vissza, mely esetben az óvadék összege a kár megtérítésére felhasználható.
19.3.15. Kikapcsolás
solási díj
Az Elıfizetı igénye miatti szünetelés, vagy az Elıfizetı hibájából a Szolgáltató által alkalmazott
szünetelés kezdetekor fizetendı díj.
19.3.16.
19.3.16. Kiszállási díj
Ha a Szolgáltató az Elıfizetı kérésére az Elıfizetıvel egyeztetett idıpontban a tulajdonában álló
vagy általa üzemeltetett ponthoz kiszáll, az Elıfizetı kiszállási díjat köteles fizetni. A díjfizetési
kötelezettség az Elıfizetıt abban az esetben is terheli, ha a Szolgáltató az Elıfizetı hibájából nem
tud az érintett ingatlanra bejutni, vagy hibabejelentés esetén amennyiben a hiba oka az elıfizetı
érdekkörében merült fel (pl. elıfizetı hibás végberendezése, rongálása, stb.).
A Szolgáltató a Kiszállási díjat akkor is felszámíthatja, ha alkalmazottja vagy megbízottja
bárhová azzal a céllal megy el, hogy az ottani magánszeméllyel vagy közülettel szerzıdést
kössön jelen szerzıdésben megfogalmazott Szolgáltatásra. Ezt a díjat ez esetben akkor számítja
fel, ha a szerzıdés létrejött, és errıl a szerzıdı felet elızetesen tájékoztatta a kiszálló üzletkötı.
Ez esetben Szolgáltató kérheti a díj azonnali kézpénzben történı megtérítését nyugta ellenében.
19.3.17. Sürgısségi kisz
iszállási díj
Amennyiben ennek feltételei adottak, a szolgáltató külsı házhálózat építési, oszlopsorról történı
házbeállási, az elsı csatlakozási pontig történı belsı házhálózat építési, további hozzáférési pont
kialakítási, szabványosítási, kábelmodem újra installálási igény esetén a kiszállást – amennyiben
az elıfizetı az ügyfélszolgálat által a munkálatok elvégzésére felajánlott idıpontot nem fogadja
el, úgy – az elıfizetı kérésére soron kívül teljesíti.
19.3.18. Számlab
labontási díj
Amennyiben az Elıfizetı a Szolgáltatótól igénybe vett több szolgáltatásra vonatkozó számlát
szolgáltatásonként megbontva, külön számlában igényli, az erre vonatkozó elıfizetıi
bejelentéstıl számított 12 hónapra fizetendı és a bejelentéskor esedékes éves díj, mely minden
évfordulót követıen ismételten esedékessé válik a hatályos ÁSZF szerinti mértékben.
19.3.19. Szolgál
olgáltat
tatás-ccsomag módosítási díj
Az Elıfizetı által kezdeményezett, az ingyenes csomag módosítási lehetıséget követı ismételt
csomag módosítás teljesítéséért fizetendı díj.
19.3.20
9.3.20.
9.3.20. Visszakap
Visszakapcsolás
solási díj
Amennyiben a szolgáltatás az Elıfizetı kérésére, vagy egyéb, az Elıfizetı érdekkörébe esı okból
kifolyólag szünetelt, vagy korlátozásra került és az Elıfizetı a szolgáltatás helyreállítását kéri,
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visszakapcsolási díj fizetendı. Az Elıfizetı egyszeri visszakapcsolási díj fizetésére köteles
amennyiben a szolgáltatás szüneteltetését kérte, kétszeres mértékő visszakapcsolási díj fizetendı
abban az esetben, ha a szüneteltetésre vagy a korlátozásra az Elıfizetınek felróható okból került
sor.
19.3.21. Viz
Vizsgálat
sgálati díj
Amennyiben az Elıfizetı ugyanazt a hibajelenséget indokolatlanul ismételten jelzi és a
megismételt vizsgálatot igényli, azonban a vizsgálat bizonyíthatóan indokolatlan volt, úgy annak
költségeit, valamint a hatóság által a Szolgáltatóval szemben érvényesített további díjat a
Szolgáltató jogosult az Elıfizetıre áthárítani.
19.4. Díjak számítása
A hangszolgáltatásnál a Szolgáltató a Díjszabásban megadott havi díj alapján számítja a díjakat.
Tört hónap esetén a szerzıdés aláírásának a napjától a hó végéig eltelt napok és a hónap napjai
hányadosának valamint a havi díj szorzatának az eredménye adja meg a kiszámlázandó összeget.
Az adatforgalmi korlát túllépése esetén a Szolgáltató jogosult a Díjszabásban megadott érték
szerinti többletet kiszámlázni.
A forgalmi díjak elszámolása perc alapon történik, kivéve az 1. sz. mellékletben külön megjelölt,
emelt díjas hívásokat, melyek elszámolása másodperc alapon történik. Az 1. sz. mellékletben
megjelölt kapcsolási díj a hálózaton belüli (helyi), helyközi I., II., távolsági, mobil, nemzetközi
hívásokra vonatkozik és nem terjed ki a segélyhívó, a kék szám, zöld szám, emelt díjas szám és
speciális szám (pl. rövid hívószám) irányába történı hívásra.
19.5.Számlázás módja, rendszeressége
A Szolgáltató az általa kiállított számlát havi rendszerességgel postai úton küldi meg az Elıfizetı
részére. Amennyiben az Elıfizetı nem kap számlát, ezt a tényt a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán
haladéktalanul köteles bejelenteni. Abban az esetben, ha az Elıfizetı a bejelentés megtételére
vonatkozó kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, az Elıfizetı fizetési késedelmére
vonatkozó, az ÁSZF 19.6. pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bruttó 500,- Ft-ot meg nem haladó összegő
elıfizetıi számla esetén a több hónap alatt igénybe vett szolgáltatást díját együtt számlázza ki. A
Szolgáltató a részletes számlát (hívásrészletezı) külön díjazás nélkül bocsátja az Elıfizetı
rendelkezésére amennyiben azt az Elıfizetı elızetesen és legfeljebb 30 nap idıtartamra
kérelmezte.
19.6.Díjak megfizetése
Az Elıfizetı köteles a Szolgáltató részére fizetendı díjat a Szolgáltató által kibocsátott számlán
feltüntetett fizetési határidıig a Szolgáltatónak az Elıfizetı részére kibocsátott számlán
feltüntetett bankszámlájára teljesíteni. A számla azon a napon tekinthetı kiegyenlítettnek, amikor
a fizetendı összeget a Szolgáltató bankszámláján jóváírják, vagy pénztárába készpénzben
befizették.
Elıfizetı elfogadja azt a tényt, hogy a számla összegének Szolgáltató számláján történı
jóváírásának tényérıl (azaz a kiegyenlítés tényétıl, és annak valódi idejétıl), Szolgáltató csak
bizonyos idı elteltével tud információt szolgáltatni. Ennek oka, hogy a befizetés, jóváírás
módjától függıen a bank (készpénz átutalási megbízás, „csekk” esetén a Posta Elszámoló
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Központ) csak késıbb ad információt. Ezért a Szolgáltató elıtt az egyes befizetések ismerté
válása akár 6 munkanappal is „késhet” a bankszámlán történı jóváírás dátumához képest. Ez
természetesen nem befolyásolja a befizetés valódi dátumát.
A Szolgáltató jogosult késedelmi kamat felszámítására abban az esetben, ha az Elıfizetı a
számlán feltüntetett idıpontig a számla összegét nem fizeti meg. A késedelmi kamatfizetési
kötelezettség kezdı napja a számlán feltüntetett fizetési határidıt követı nap. A késedelmi
kamatfizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg az Elıfizetı a számla szerinti összeget nem
fizeti be. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti. Az
Elıfizetıt alaptalan számlareklamáció esetén - a befizetési határidıig ki nem egyenlített összeg
erejéig - késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli.
A Szolgáltató az Elıfizetı által teljesített befizetéseket a Ptk. 293. §-a szerinti módon számolja el,
így ha az Elıfizetı kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás
kiegyenlítésére nem elég, azt elsısorban a költségre, azután a kamatra és végül a fıtartozásra kell
elszámolni. Az Elıfizetı eltérı rendelkezése hatálytalan.
A Szolgáltató az esetleges díjhátralék biztosítékaként az Elıfizetıtıl vagyoni biztosítékot kérhet.
Vagyoni biztosíték/Biztosíték: ingón vagy ingatlanon alapított jelzálogjog, melynek összege az
Elıfizetıt terhelı díjtartozás összegének ötszöröse, és amelynek alapításával kapcsolatos
költségek ugyancsak az Elıfizetıt terhelik.
A késedelmi kamat mértéke az Elıfizetı és a Szolgáltató kamatfizetési kötelezettsége esetén
egyaránt a mindenkori Ptk.-ban meghatározott kamattal azonos.
A Szolgáltató a tévesen felszámított és beszedett díjat késedelmi kamattal növelt értékben köteles
haladéktalanul visszafizetni. A Szolgáltató késedelmi kamatfizetési kötelezettségének a kezdı
napja a számla befizetésének a napja, végsı napja az összeg visszafizetésének napja.
19.7.Díjak módosítása
A Szolgáltató a díjakat az ÁSZF 10.2.-10.4. pontjában foglaltak szerint jogosult módosítani.
19.8. Díjcsomagok képzése, kedvezmények rendszere
A Szolgáltató az Elıfizetı, illetve elıfizetıi csoportok részére, az általa nyújtott elıfizetıi
szolgáltatásokra és kiegészítı szolgáltatásokra vonatkozóan díjcsomagokat képezhet. A
Szolgáltató az Elıfizetı részére, mennyiségi, minıségi és egyéb az ÁSZF-tıl eltérı szerzıdési
feltételek mellett egyedi, illetve az Elıfizetık csoportjára vonatkozóan csoportos kedvezményt
adhat. A Szolgáltató a díjcsomagok kialakítása, a kedvezmények megadása, érvényesítése során
az azonos helyzetben lévı elıfizetık számára vonatkozó egyenlı elbánás elvének tiszteletben
tartásával köteles eljárni.
Amennyiben a határozott idejő Elıfizetıi Szerzıdés az idıtartamaként meghatározott idı lejárta
elıtt, az Elıfizetı érdekkörében felmerülı ok miatt megszőnik, az Elıfizetı köteles az Elıfizetıi
Szerzıdés lejártáig járó havi díjak, valamint az addig nyújtott kedvezmények egyösszegő megilletve visszafizetésére. A késedelmi kamat mértékére az ÁSZF 19.6. pontjában foglalt
kamatszabályok irányadóak.
Az akció keretében a Szolgáltató a belépés és a határozott idıre igénybe vett szolgáltatás díját
összekapcsolhatja.
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A Szolgáltató az akcióba bevont földrajzi területet meghatározhatja és/vagy az akcióban részt
vevık számát a jelentkezés sorrendjének megtartásával korlátozhatja. Akció meghirdetése esetén
a Szolgáltató a kedvezményes elıfizetıi szerzıdésben jogosult az Elıfizetı szerzıdésmódosítási
és felmondási jogának gyakorlását meghatározott idıre kizárni. Amennyiben az Elıfizetı ennek
ellenére felmondja a szerzıdést, az adott akciós kiírásban megjelölt jogkövetkezmények terhelik.
A Szolgáltató jogosult az igénylıt az akcióból kizárni, ha nem felel meg az akciós szabályoknak.
A kizárás okai elsısorban az, ha
a) az Elıfizetı akciós igényével egyidejőleg, illetve az akciót megelızı és követı,
pontosan meghatározott idıtartam alatt meglévı elıfizetıi szerzıdését felmondja,
b) az Elıfizetıvel szemben a Szolgáltatónak lejárt díjkövetelése van.
Valamely akció keretében megkötött elıfizetıi szerzıdést a Szolgáltató jogosult nem
kedvezményes szerzıdésként kezelni, ha utóbb kiderül, hogy az Elıfizetı az igény beadásakor
nem felelt volna meg az akciós feltételeknek, azonban ettıl ellentétes nyilatkozatával a
Szolgáltatót megtévesztette. A Szolgáltató ezen Elıfizetıtıl a kedvezményt megvonja, a már
megkötött elıfizetıi szerzıdést a Felek megegyezése esetén az ÁSZF-nek megfelelıen
módosítják és az Elıfizetı a díjkülönbözetet — ha van — megfizeti, vagy ha ilyen megegyezés
nem jön létre, a Szolgáltató jogosult a szerzıdést felmondani.
Amennyiben az Elıfizetı valamely ideiglenes akció keretében kötött szerzıdésben vállalta, hogy
valamely szolgáltatást az akcióban meghirdetett feltételekkel valamely határozott ideig igénybe
vesz, a meghatározott idıtartam alatt az Elıfizetı általi elıfizetıi szerzıdés felmondása,
szüneteltetése vagy módosítása, vagy a Szolgáltató által az Elıfizetı szerzıdésszegése vagy
díjhátraléka miatti felmondás esetén az Elıfizetı a kapott kedvezményt elveszti. A kedvezmény
elvesztése alapján az Elıfizetı köteles a Szolgáltatónak a kedvezmény elvesztésére jogosító
idıpontban egy összegben megfizetni az akciós kedvezmény igénybe vételének idıpontjára
visszamenıleg az akció nélküli (ÁSZF szerinti) és az akciós díjak (ideértve az igényléskor
fizetendı díjakat is) közötti különbözetet, annak a Ptk. szerinti késedelmi kamatával együttesen.

20. A szá
számhordo
rdozáss
ással kapcso
pcsol
solatos szabályok
A Szolgáltató biztosítja Elıfizetıinek a számhordozhatóságot azon társszolgáltatók tekintetében,
amelyekkel erre összekapcsolási szerzıdést kötött. Ha az Elıfizetı másik helyhez kötött telefon
szolgáltatót választ, akkor a Szolgáltatónál használt telefonszámát átviheti az új szolgáltatóhoz,
amennyiben ennek feltételei fennállnak. Szolgáltató Ügyfélszolgálatán és weblapján teszi közzé
azon szolgáltatók nevét, akikkel összekapcsolási szerzıdést kötött.
20.1. A számhordozás általános szabályai
A számhordozás olyan elıfizetıi szám hordozását jelenti, amelynek során az elıfizetı
megtarthatja
a) földrajzi elıfizetıi számát;
b) nem földrajzi számmal elérhetı szolgáltatás esetén nem földrajzi elıfizetıi számát,
amennyiben az elıfizetı a felhasználás földrajzi helyének megváltoztatása nélkül
változtat elıfizetıi hozzáférést nyújtó szolgáltatót.
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A számhordozás során átadó
tadó szolgáltató
s
az az elıfizetıi hozzáférést nyújtó
ó szolgáltató, amelynek
elıfizetıje az elıfizetıi szerrzıdés megszüntetését, illetve módosításátt követıen
köv
az elıfizetıi
számát egy másik szolgáltatóhoz
tatóhoz viszi át.
A számhordozás során átve
tvevı szolgáltató az az elıfizetıi hozzáféréést nyújtó szolgáltató,
amelynek jövıbeni elıfizetıje
ıje az elıfizetıi szerzıdés megkötésének kereetében elıfizetıi számát
egy másik szolgáltatótól hozzaa át.
A számhordozás során számát
mátadási idıablak az a megadott hosszúságú id
dıtartomány, amelyben
az átadó szolgáltatóval kötött
kötö elıfizetıi szerzıdés alapján a hordo
ozott számon nyújtott
szolgáltatás az átadó szolgáltaatónál megszőnik, és az átvevı szolgáltatóvall megkötött új elıfizetıi
szerzıdés alapján az átvevı
ı szolgáltatónál
s
megkezdıdik. Ezen idıtartam
tam alatt a szolgáltatás
részben vagy egészben szünetelh
telhet. Az elıfizetıi igény bejelentését követtı 8 munkanapon belül
az átvevı szolgáltató tájékozztatja az Elıfizetıt a szám átadására felajjánlott idıpontokról és
számátadási idıablakokról, amelyek
a
közül az Elıfizetı választhat. A szám
s
átadására kijelölt
idıablak nem lehet több 4 órán
nál.
A hordozott és a nem hordozott
hord
számmal rendelkezı Elıfizetık az átvevı szolgáltató
szolgáltatásait azonos feltételekk
lekkel vehetik igénybe.
A Szolgáltató elıfizetıje számhordo
mhordozással kapcsolatos igényét az átvevı szolgáltatónál,
s
az általa
közzétett információk alapján nyújthatja be, és a szolgáltatást a közremőkö
ödı szolgáltató ÁSZFjében leírtak alapján veheti igénybe. Az Elıfizetı az átadó szolgáltatónál
tónál fennálló elıfizetıi
szerzıdésében szereplı összess számra
s
vagy azok egy részére kérheti a szám
mhordozást.
20.2. A számhordozási eljárás
járás
A hordozott és a nem hordoz
ozott számmal rendelkezı elıfizetık a szolg
olgáltatók szolgáltatásait
azonos feltételekkel vehetik ig
génybe, a számhordozás miatt megkülönböztet
tetés nem alkalmazható.
A szolgáltatók kötelesek bizztosítani a szolgáltatások folyamatosságát a számátadási idıablak
kezdetéig.
Az elıfizetınek a számhordo
mhordozási igényét - az új elıfizetıi szerzıdés megkötésére
me
vonatkozó
igénybejelentésével egyidejőleg
őleg - az átvevı szolgáltató részére kell íráásban bejelentenie. Az
elıfizetıt az átvevı szolgáltató
tó azonosítja.
a
Amennyiben a Szolgáltató azz átvevı szolgáltató, akkor az az elıfizetı
ıt az elıfizetıi számán
kívül, a vonatkozó jogszab
bálynak megfelelıen a következı okiraatokban, okmányokban
meghatározott módon azonosít
onosítja:
a) természetes személy esetébeen:
magyar állampolgár:
á
személyazonosító igazolvány
y és lakcímet igazoló
hatósági ig
gazolvány,
nem magy
yar állampolgár: útlevél és lakcímét igazoló
oló tartózkodási engedély
vagy más hatósági
h
igazolvány, valamint az elıfizetı döntése és hozzájárulása
alapján oly
yan hatósági igazolvány vagy engedély, ame
mely alapján az átadó
szolgáltató
tó ıt az eredeti elıfizetıi szerzıdés megkötésekor
kor azonosította;
b)

gazdálkodó szervezet,
t, v
valamint oktatói munkaközösség esetében:
30 napnál nem régebbi
bbi cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány;
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a cégjegyzésre jogosult
osult aláírási
al
címpéldánya;
az eljáró képviselı szemé
mélyi igazolványa; és
meghatalmazás, ha nem
m a képviseleti joggal felruházott személy jár el.
költségvetési szerv, társ
rsasház, valamint egyéb szervezet esetében:
a szervezetet, szervet,
t, illetve társasházat nyilvántartásba vevı bíróság
bírós vagy hatóság által
kiállított eredeti okiraat, vagy általa vezetett nyilvántartás hiteles
les másolata, illetve a
hatósághoz beadott létesítı
lét
okirat(ok), amely legalább tartalmazz
zza a szervezet, szerv,
illetve társasház nevét,
t, székhelyét és képviselıjét, a képviselet módját,
mód
amennyiben ilyen
adatot nyilvántartanak;
k;
a szervezet adóhatós
tósági nyilvántartásba vételét igazoló eredeti
ti okirat, amennyiben e
nyilvántartásba vétele
le kötelezı;
k
az eljáró képviselı szeemélyi igazolványa;
meghatalmazás, amen
mennyiben nem a képviseleti joggal felruházott
ott személy jár el. Az
elıfizetı az átadó szolgá
olgáltatónál fennálló elıfizetıi szerzıdésében
n szereplı
s
összes számra,
illetıleg külön számo
mokra, vagy elıfizetıi szerzıdésben érték
kesített számtartomány
egységekre egészben
n kérheti
k
a számhordozást.
Az átvevı szolgálltató legkésıbb az elıfizetıi szerzıdés meg
gkötésekor felajánlja az
elıfizetınek a leh
lehetséges számátadási idıablakokat, amely
yek közül az elıfizetı
elızetesen választ.
t.
Az átvevı szolgálltató köteles az elıfizetı számhordozási igén
nyének megfelelıen az
átadó szolgáltatónál
tónál az elıfizetıi szerzıdés megszőnése, illetve
letve módosítása és a
számhordozási eljjárás lebonyolításának ügyében az elıfizetı
ı képviseletében
k
eljárni.
Az átvevı szolgálltató köteles elfogadni az elıfizetıi szám megtartására
m
vonatkozó
elıfizetıi igényt, amennyiben az elıfizetı megfelel az átvev
vı szolgáltató általános
szerzıdési feltételeeiben foglaltaknak.
Az átadó szolgáltaató a számhordozási igényt kizárólag az alábbi
lábbi esetekben tagadhatja
meg:

a) az elıfizetınek azz átadó szolgáltatóval szemben lejárt számlata
tartozása van, amelynek
átvállalására nézve
ve az átvevı szolgáltató nem nyilatkozott, vagy
y
b) az elıfizetınek az
a átadó szolgáltató és az elıfizetı közöt
ötti, a szolgáltatáshoz
kapcsolódó egyééb, így különösen kedvezményesen ért
rtékesített készülékkel
kapcsolatos szerzıd
ıdésbıl eredı lejárt tartozása van, amelynek
k átvállalására nézve az
átvevı szolgáltató
tó nem nyilatkozott, vagy
c) a számhordozást kérı
k
elıfizetı nem azonosítható az a) b) c) pontban meghatározott
dokumentumok alapj
lapján, vagy
d) a számhordozási
si igényt az elıfizetı a 30 napos minim
mális határidın belül
kezdeményezte.
gáltatóval szemben a számhordozási igény beejelentésének
Az Elıfizetınek az átadó szolg
idıpontjában fennálló számlata
tartozása, illetve a határozott idıtartamra kedv
vezményesen, illetve
egyéb módon kedvezményesen
n értékesített készülékhez kapcsolódó követellés számhordozás
kezdeményezése esetén lejártttá válik. E számlatartozást, illetve a határozott
ott idıtartamból
hátralévı 30 napos idıszakok
kok alapján kiszámított, illetve a megállapodott,, ki nem egyenlített
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ellenértéket
a) az elıfizetı a számhordozás kezdeményezésekor egyenlítheti ki, illetve
b) a ki nem egyenlített ellenértékrıl az elıfizetı képviseletében az átadó szolgáltatónál
eljáró átvevı szolgáltató úgy nyilatkozhat, hogy annak kiegyenlítését átvállalja. Az
átvevı szolgáltató jogosult az elıfizetı részére e bekezdés szerinti tartozását
továbbértékesített szolgáltatás gyanánt kiszámlázni, vagy annak kiegyenlítésérıl,
rendezésérıl az elıfizetıvel egyéb módon megállapodni.
Amennyiben az átvevı szolgáltató nyilatkozik a kedvezményesen értékesített készülékhez
kapcsolódó követelés kiegyenlítésérıl, az átadó szolgáltató a hordozást jóváhagyó nyilatkozat
kiadását nem tagadhatja meg. Ebben az esetben az átvevı szolgáltató, a számhordozási eljárást
követı havi elszámolás keretében köteles az átvállalt követelést az átadó szolgáltatónak
kiegyenlíteni.
Amennyiben a számlatartozás, vagy a kedvezményesen értékesített készülékhez tartozó
követelés, a hordozást jóváhagyó nyilatkozat kiállítását követıen jut az átadó szolgáltató
tudomására, lesz esedékes, illetve keletkezik, az átvevı szolgáltató köteles - az átadó
szolgáltatóval együttmőködve - az elıfizetı átadó szolgáltatóval szembeni tartozását az
továbbértékesített szolgáltatás gyanánt az elıfizetı részére kiszámláznia. Ebben az esetben az
átvevı szolgáltató a számhordozási eljárást követı havi elszámolás keretében köteles a
kiszámlázott tartozást az átadó szolgáltatónak kiegyenlíteni. A szolgáltatók e bekezdés szerinti
együttmőködésérıl az elıfizetıt a számhordozási eljárás kezdeményezésekor tájékoztatni kell.
Az átvevı szolgáltató köteles a hordozott számokkal kapcsolatos elıfizetıi igényrıl, az igény
bejelentésének idıpontját követı 2 munkanapon belül értesíteni az átadó szolgáltatót. Az átadó
szolgáltató köteles a számhordozási igény elfogadásáról, illetıleg annak elutasításáról és
indokairól az átvevı szolgáltatónak a fenti értesítés kézhezvételét követı 2 munkanapon belül
válaszolni.
A számhordozási igény elutasításáról az átvevı szolgáltató köteles az elıfizetıt a számhordozási
igény bejelentésétıl számított 6 munkanapon belül értesíteni. A számhordozási igényt elfogadó
válasz átvevı szolgáltató általi kézhezvételét követı 15 munkanapon belül kell teljesíteni, kivéve,
ha a felajánlott idıablakok közül az elıfizetı ennél késıbbi idıpontot jelöl meg, vagy ha a
számhordozás elıfizetıi hurok átengedésével együtt a külön jogszabályban foglaltak szerint
valósul meg.
Az elıfizetı jogosult a hordozott számot más szolgáltatóhoz tovább hordozni, beleértve bármely
elızı szolgáltatót. Két hordozás közötti idı nem lehet rövidebb 30 napnál. Az elıfizetıi
szerzıdés a számhordozás szolgáltatás mőszaki megvalósításával lép hatályba. Ezzel egyidejőleg
az Elıfizetınek a Szolgáltatóval fennálló szerzıdése megszőnik vagy módosul.
Az Elıfizetı tudomásul veszi, hogy az átvevı szolgáltatóval megkötött elıfizetıi szerzıdése
alapján az igénybevett szolgáltatások tekintetében az elıfizetıi jogviszony tartalmáért, a
szolgáltatás nyújtásáért, és a felszámított díjakért és a saját hálózatában felmerült hibákért az
átvevı szolgáltató tartozik felelısséggel.
A Szolgáltatót nem terheli felelısség azért a kárért, mely abból adódott, hogy az Elıfizetı által
választott átvevı szolgáltató a szerzıdés létrejöttérıl nem/vagy késedelmesen tájékoztatta a
Szolgáltatót, így a szolgáltatás elérése az Elıfizetı által jelzett idıponttól nem volt elérhetı. Az
Elıfizetı jogosult a hordozott számot más szolgáltatóhoz tovább hordozni, beleértve bármely
elızı szolgáltatót. A hordozott számra vonatkozó elıfizetıi szerzıdés megszőnése esetén a
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szabaddá váló elıfizetıi szám használati joga és az ezzel összefüggı kötelezettségek három
hónapig a Szolgáltatónál, mint átvevı szolgáltatónál maradnak, mely idı alatt a szám nem
rendelhetı új elıfizetıhöz.

21. A felügye
felügyeleti sze
szervek cím
címe, elér
elérhet
hetısége
21.1. Nemzeti Hírközlési Hatóság
A Szolgáltató tevékenysége felett a felügyeleti jogokat hírközlési szempontból a Nemzeti
Hírközlési Hatóság (a továbbiakban, NHH) gyakorolja.
Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levelezési cím: 1525 Budapest Pf. 75.
Telefon: 1-457-7100
Telefax: 1-356-5520
21.2. Hírközlési Fogyasztói Jogok Képvisel ıje
Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjének Hivatala (HFJKH)
Telefon: 4577-141
Fax: 4577-105
E-mail: hfjkh@nhh.hu
Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjének feladatai
a) A fogyasztók érdekeinek védelme érdekében a fogyasztói csoportokat érintı
anomáliák feltérképezése, a lehetséges megoldások kidolgozása. Preventív
fogyasztói érdekérvényesítı munka. A bejelentések szakszerő kezelése,
fogyasztók jogi támogatása, szükség esetén próbaperek indítása.
b) Fogyasztói Tájékoztatás minden olyan kérdésrıl, amellyel kapcsolatban
félreértések („rossz” mert számukra hátrányos használati szokások) vannak.
Rendszeressé váló tájékoztatás arról, hogy a fogyasztók hogyan használhatják
jobban és olcsóbban az egyes információtechnológiai eszközöket.
c) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalával, az egyéb társhatóságokkal, valamint a
hírközléssel kapcsolatos érdekvédelmi szervekkel való szoros együttmőködés,
hatékony és összehangolt érdekvédelmi tevékenység.
21.3. Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség
cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Tel: (1)459-48-00
21.4. Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest V, Alkotmány u. 5.
levélcím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036.
Tel: (1) 472-8900
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22. Az általános szer
zerzıdés
dési felt
feltéte
ételek elér
elérhetı
hetısége
Jelen ÁSZF az Ügyfélszolgálati Irodán hozzáférhetı, valamint a Szolgáltató internetes
honlapjáról (www.bacskabel.hu) letölthetı. Az Elıfizetı a kérésére a Szolgáltató a teljes ÁSZF egy
példányát is az Elıfizetı rendelkezésére bocsátja az 1. sz. mellékletben megjelölt díj ellenében.
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1. SZ. MELLÉKLET – DÍJSZABÁS
Bácskábel
Javasolt

szolgáltatás

bekötési díj

Elıfizetés

Elsı telefonvonal, csak telefon esetén
Elsı telefonvonal, ha van Kábel TV
Elsı telefonvonal ha van Internet
Elsı telefonvonal ha van Kábel TV és Internet
Elsı telefonvonal, csak telefon esetén
Elsı telefonvonal, ha van Kábel TV
Elsı telefonvonal ha van Internet
Elsı telefonvonal ha van Kábel TV és Internet
Második telefonvonal

Kapcsolási
díj

percdíjak

Hálózaton belül
Helyi (hálózaton kívül)
Távolsági (hálózaton kívül)
Pannon GSM
T-mobile
Vodafone
Zóna1
Zóna2
Zóna3
Zóna4
Zóna5
Zóna6
Zóna7
Zóna8
Zóna9
Zóna10
Zóna11
SAT1
SAT2
SAT3

10 000
5 000
1 200
0
2 000
1 000
1 000
1 000
800
3

3

Csúcsidı
0,0
8,0
8,0
55,0
55,0
55,0

Cs. kívül
0,0
4,0
4,2
33,0
33,0
33,0
28
45
50
60
80
100
120
140
180
260
640
1 300
2 200
2 750

Csúcsid
Csúcsidı: H-P 7:00-18:00
Csúcsid
7:00, és Péntek 18:00-Hé
súcsidın kívül: Hét
Hétköznap 18:0
18:00-7
18:0 Hét
Hétfı 7:0
7:00
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Egy végberendezés (modem) két telefonszámot tud kiszolgálni.
Kettınél több szám esetében több modemre van szükség.
Ilyen esetben minden modem elsı száma Elsı Telefonvonalként
értelmezendı.

Egyéb díj
díjak
Eljárási díjak
Adminisztrációs díj
Áthelyezési díj
Átírási díj
Bekapcsolási díj
Csökkentett elıfizetési díj
Elállási díj
Expressz kiszállási díj
Fizetési felszólítás díja/db
·
ajánlott levél esetén
·
tértivevényes levél esetén
Kiegészítı bekapcsolási díj
Kihelyezett hírközlési eszköz használati díja
Kihelyezett hírközlési eszköz megtérítési díja
Kihelyezett hírközlési eszköz óvadék
Kikapcsolási díj
Kiszállási díj
Sürgısségi kiszállási díj
Számlabontási díj/év
Szolgáltatás-csomag módosítási díj
Visszakapcsolási díj
Vizsgálati díj

Nettó ár
820 Ft + 10 Ft/oldal
3 300
820
20 000
A havi elıfizetési díj 50%-a
2 500
2 500

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

400 Ft
700 Ft
2 500 Ft
2 000 Ft
20 000 Ft
20 000 Ft
2 000 Ft
1 250 Ft
2 500 Ft
3 000 Ft
2 000 Ft
2 500 Ft
5000 Ft + a mindenkori hatósági
díj
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4 000 Ft

Plusz telefon csatlakozó hely utólagos kiépítése / db
2 500 Ft
Számhordozási díj
4 000 Ft
Egyszeri díjak
Titkos szám
500 Ft
Rejtett szám
500 Ft
Részletes számla, Egyéni ügyfeleknek
egyszeri (papír, e-mail) / db
0 Ft
Részletes számla, Egyéni ügyfeleknek
rendszeres (papír, e-mail) / hó
0 Ft
Részletes számla, Üzleti ügyfeleknek
egyszeri (papír, e-mail) / db
300 Ft
Részletes számla, Üzleti ügyfeleknek
rendszeres (papír, e-mail) / hó
300 Ft
Különleges telefonszám/szép szám
10 000 Ft
Ügyfél által választott szám
2 400 Ft
Értéknövelt szolgáltatások (Ft)
Hívószámkijelzés (bejövı)
0 Ft
10 Ft
Hívástiltás (nemzetközi)
Hívástiltás (prémium)
10 Ft
Hívásátirányítás, ha foglalt
300 Ft
Hívásátirányítás, ha nincs válasz
300 Ft
Minden hívás átirányítása
300 Ft
Hívástiltás (minden kimenı)
300 Ft
Kimenı hívószámtiltás
0 Ft
Különleges kiviteli feltételek esetén fizetendı felárak
Föld alatti létesítési felár Ft/óra/fı
(a szükséges anyagot (pl. csı) az igénylı biztosítja)
Egyedi megállapodás alapján
Az alkalmazott technológiától eltérı kivitelezés díja
Ft/óra/fı
2 000 Ft
Javítási/szerelési munka óradíja Ft/óra/fı
4 000 Ft

Az itt közölt árak nettó árak, azaz az ÁFA-tt nem tar
tartalmazzák
zzák
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Zónas
nastruk
ruktúra
1. díjzóna
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK, AUSZTRIA, BELGIUM, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, FRANCIAORSZÁG, HOLLANDIA,
NÉMETORSZÁG, OLASZORSZÁG

2. díjzóna
CSEHORSZÁG, LENGYELORSZÁG, SPANYOLORSZÁG, SVÁJC, SVÉDORSZÁG, SZINGAPÚR, SZINGAPÚR MOBIL,
SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG, SZLOVÉNIA, ÚJ-ZÉLAND

3. díjzóna
AUSZTRÁLIA, DÁNIA, ÉSZTORSZÁG, FINNORSZÁG, HONGKONG, HONGKONG MOBIL, ÍRORSZÁG, KANADA,
NORVÉGIA, PORTUGÁLIA, PUERTO RICO, USA ALASZKA, USA HAWAII

4. díjzóna
CHILE, GÖRÖGORSZÁG, IZRAEL, JAPÁN, KOREAI KÖZTÁRSASÁG (DÉL KOREA) , LIECHTENSTEIN, MALAJZIA,
MALAJZIA MOBIL, SAN MARINO

5. díjzóna
ANDORRA, BULGÁRIA, CIPRUS, FRANCIAORSZÁG MOBIL, HORVÁTORSZÁG, IZLAND, LUXEMBURG, MONACO,
OROSZORSZÁG, OROSZORSZÁG MOBIL, ROMÁNIA, TAJVAN

6. díjzóna
ALBÁNIA, ALBÁNIA MOBIL, BOSZNIA-HERCEGOVINA, FINNORSZÁG MOBIL, GRÚZIA, GRÚZIA MOBIL, HOLLANDIA
MOBIL, INDONÉZIA, INDONÉZIA MOBIL, LETTORSZÁG, LETTORSZÁG MOBIL, LUXEMBURG MOBIL, MACEDÓNIA,
MÁLTA, MÁLTA MOBIL, MONACO MOBIL, NAGORNO KARABAKH, NAGORNO KARABAKH MOBILE, PALESZTIN
ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEK, PALESZTIN ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEK MOBIL, SVÉDORSZÁG MOBIL, TAJVAN
MOBIL, UKRAJNA, UKRAJNA MOBIL

7. díjzóna
ALGÉRIA, ALGÉRIA MOBIL, AUSZTRÁLIA MOBIL, AUSZTRIA MOBIL, BELGIUM MOBIL, BOSZNIA-HERCEGOVINA
MOBIL, BULGÁRIA MOBIL, CIPRUS MOBIL, CSEHORSZÁG MOBIL, DÁNIA MOBIL, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG MOBIL,
ÉSZTORSZÁG MOBIL, FEHÉROROSZORSZÁG, FEHÉROROSZORSZÁG MOBIL, GÖRÖGORSZÁG MOBIL,
HORVÁTORSZÁG MOBIL, ÍRORSZÁG MOBIL, IZRAEL MOBIL, JAPÁN MOBIL, KAZAHSZTÁN, KAZAHSZTÁN MOBIL,
LENGYELORSZÁG MOBIL, LIECHTENSTEIN MOBIL, LITVÁNIA, LITVÁNIA MOBIL, MACEDÓNIA MOBIL, MOLDOVA,
MOLDOVA MOBIL, MONTENEGRÓ, MONTENEGRÓ_MOBIL, NÉMETORSZÁG MOBIL, NORVÉGIA MOBIL,
OLASZORSZÁG MOBIL, PORTUGÁLIA MOBIL, ROMÁNIA MOBIL, SPANYOLORSZÁG MOBIL, SVÁJC MOBIL, SZERBIA,
SZERBIA MOBIL, SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG MOBIL, SZLOVÉNIA MOBIL, TÖRÖKORSZÁG, TÖRÖKORSZÁG MOBIL, ÚJZÉLAND MOBIL

8. díjzóna
ANDORRA MOBIL, ANGOLA, ANGOLA MOBIL, ARGENTÍNA, ARGENTÍNA MOBIL, ARUBA, AZERBAJDZSÁN,
AZERBAJDZSÁN MOBIL, BELIZE, BELIZE MOBIL, BOTSWANA, BOTSWANA MOBIL, BRAZÍLIA, BRAZÍLIA MOBIL, CHILE
MOBIL, DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG, DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG MOBIL, EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK,
EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK MOBIL, ÉSZAKI MARIANA-SZIGETEK, FRANCIA GUYANA, FÜLÖP-SZIGETEK, FÜLÖPSZIGETEK MOBIL, GIBRALTÁR, GIBRALTÁR MOBIL, GUATEMALA, GUATEMALA MOBIL, GUINEA, GUINEA MOBIL,
IRÁN, IRÁN MOBIL, IZLAND MOBIL, JAMAICA, JAMAICA MOBIL, KOLUMBIA, KONGÓ, KONGÓ MOBIL, KONGÓI
DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG MOBIL, KOREAI KÖZTÁRSASÁG (DÉL KOREA) MOBIL, LÍBIA, LÍBIA MOBIL,
MARTINIQUE , MEXIKÓ, MEXIKÓ MOBIL, NIGER, NIGER MOBIL, SZT. PIERRE ÉS MIQUELON, THAIFÖLD, THAIFÖLD
MOBIL, TUNÉZIA, TUNÉZIA MOBIL, UGANDA, UGANDA MOBIL, ÜZBEGISZTÁN, ÜZBEGISZTÁN MOBIL, ZIMBABWE,
ZIMBABWE MOBIL

9. díjzóna
AMERIKAI VIRGIN-SZIGETEK, ANTIGUA ÉS BARBUDA, ANTIGUA ÉS BARBUDA MOBIL, BAHREIN, BAHREIN MOBIL,
BARBADOS, BARBADOS MOBIL, BERMUDA, BRIT VIRGIN-SZIGETEK, COMORE-SZIGETEK, DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG,
ELEFÁNTCSONTPART, ELEFÁNTCSONTPART MOBIL, FERÖER-SZIGETEK, FERÖER-SZIGETEK MOBIL, GHÁNA,
GHÁNA MOBIL, GUADELOUPE, GUADELOUPE MOBIL, JORDÁNIA, JORDÁNIA MOBIL, KAJMÁN SZIGETEK, KÍNA, KÍNA
MOBIL, KOLUMBIA MOBIL, KUVAIT, KUVAIT MOBIL, MALAWI, MALAWI MOBIL, MAROKKÓ, MAROKKÓ MOBIL,
MARTINIQUE MOBIL, MAURITÁNIA, MAURITÁNIA MOBIL, MAYOTTE-SZIGETEK, OMÁN, OMÁN MOBIL,
ÖRMÉNYORSZÁG, ÖRMÉNYORSZÁG MOBIL, PANAMA, PANAMA MOBIL, PERU, PERU MOBIL, SZAÚD-ARÁBIA, SZAÚDARÁBIA MOBIL, SZT. LUCIA, SZT. VINCENT ÉS GRENADINE-SZIGETEK, SZVÁZIFÖLD, TURKS- ÉS CAICOS- SZIGETEK,
VENEZUELA, VENEZUELA MOBIL

10. díjzóna
ANGUILLA, BENIN, BRUNEI, BRUNEI MOBIL, BURKINA FASO, BURKINA FASO MOBIL, BURUNDI, BURUNDI MOBIL,
CSÁD, DOMINIKAI KÖZÖSSÉG, DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG MOBIL, ECUADOR, ECUADOR MOBIL, EGYENLÍTÕI
GUINEA, EGYIPTOM, EGYIPTOM MOBIL, GABON, GABON MOBIL, GRÖNLAND, GRÖNLAND MOBIL, HAITI, HAITI
MOBIL, HOLLAND ANTILLÁK, HOLLAND ANTILLÁK MOBIL, HONDURAS, HONDURAS MOBIL, INDIA, INDIA MOBIL,
KAMERUN, KAMERUN MOBIL, KENYA, KENYA MOBIL, KIRGIZISZTÁN, KIRGIZISZTÁN MOBIL, LESOTHO, LESOTHO
MOBIL, LIBANON, LIBANON MOBIL, LIBÉRIA, LIBÉRIA MOBIL, MADAGASZKÁR, MADAGASZKÁR MOBIL, MAKAÓ,
MAKAÓ MOBIL, MALDÍV-SZIGETEK, MALDÍV-SZIGETEK MOBIL, MARTINIQUE MOBIL, MAURITIUS, MAURITIUS MOBIL,
MONGÓLIA, MONTSERRAT, MOZAMBIK, NAMÍBIA, NAMÍBIA MOBIL, NICARAGUA, NICARAGUA MOBIL, NIGÉRIA,
NIGÉRIA MOBIL, RÉUNION, RÉUNION MOBIL, SEYCHELLE-SZIGETEK, SEYCHELLE-SZIGETEK MOBIL, SIERRA
LEONE, SIERRA LEONE MOBIL, SRÍ LANKA, SRÍ LANKA MOBIL, SZENEGÁL, SZENEGÁL MOBIL, SZÍRIA, SZÍRIA MOBIL,
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SZT. KITTS ÉS NEVIS, SZUDÁN, TADZSIKISZTÁN, TADZSIKISZTÁN MOBIL, TANZÁNIA, TANZÁNIA MOBIL, TOGO,
TOGO MOBIL, TÜRKMENISZTÁN, TÜRKMENISZTÁN MOBIL, URUGUAY, URUGUAY MOBIL, ZAMBIA, ZAMBIA MOBIL

11. díjzóna
AFGANISZTÁN, AMERIKAI SZAMOA, ANTARKTISZ, ASCENSION SZIGETEK, BAHAMA-SZIGETEK, BAHAMA-SZIGETEK
MOBIL, BANGLADES, BANGLADES MOBIL, BHUTÁN, BHUTÁN MOBIL, BISSAU-GUINEA, BOLÍVIA, BOLÍVIA MOBIL,
COOK-SZIGETEK, COSTA RICA, COSTA RICA MOBIL, DIEGO GARCIA, DZSIBUTI, DZSIBUTI MOBIL, ERITREA,
ETIÓPIA, ETIÓPIA MOBIL, FALKLAND-SZIGETEK, FIDZSI-SZIGETEK, FIDZSI-SZIGETEK MOBIL, FRANCIA GUYANA
MOBIL, FRANCIA POLINÉZIA, GAMBIA, GRENADA, GUAM SZIGETEK, GUYANA, GUYANA MOBIL, IRAK, JEMEN, JEMEN
MOBIL, KAMBODZSA, KAMBODZSA MOBIL, KATAR, KATAR MOBIL, KELET TIMOR, KIRIBATI, KIRIBATI MOBIL, KONGÓI
DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG, KOREAI NDK (ÉSZAK KOREA) , KÖZÉP-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG, KÖZÉP-AFRIKAI
KÖZTÁRSASÁG MOBIL, KUBA, LAOSZ, MALI, MALI MOBIL, MARSHALL-SZIGETEK, MIANMAR, MIKRONÉZIA, NAURU,
NEPÁL, NIUE-SZIGETEK, NORFOLK-SZIGETEK, PAKISZTÁN, PAKISZTÁN MOBIL, PALAU, PÁPUA ÚJ-GUINEA,
PARAGUAY, PARAGUAY MOBIL, RUANDA, RUANDA MOBIL, SALAMON-SZIGETEK, SALVADOR, SALVADOR MOBIL,
SAO TOME ÉS PRÍNCIPE, SURINAME, SURINAME MOBIL, SZAMOA, SZOMÁLIA, SZENT ILONA-SZIGET, TOKELAUSZIGETEK, TONGA, TRINIDAD ÉS TOBAGO, TRINIDAD ÉS TOBAGO MOBIL, TUVALU, ÚJ-KALEDÓNIA, VANUATU,
VIETNÁM, VIETNÁM MOBIL, WALLIS ÉS FUTUNA, ZÖLDFOKI-SZIGETEK, ZÖLDFOKI-SZIGETEK MOBIL

SAT 1 díjzóna
EMSAT, INMARSAT-B, INMARSAT-M, IRIDIUM, THURAYA

SAT 2 díjzóna
INMARSAT-A

SAT 3

SAT 3 díjzóna

SAT 3 díjzóna

INMARSAT AERO, INMARSAT-A Data, INMARSAT-SNAC
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2. SZ. MELLÉKLET – SZOLGÁ
OLGÁLTA
LTATÁSI TER
TERÜLET

Bácsbokod, Bácsborsód, Csávoly, Gara,
Katymár, Madaras, Mátételke, Rém, Szeremle, Tataháza
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3. SZ. MELLÉKLET
ELLÉKLET - ADAT
ADATVÉDELM
ELMI SZABÁLYZAT
1. Bevezetés
A Szolgáltató az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirıl és
az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló 226/2003 (XII.13.) Korm.
rendelet 3. §-a alapján a jelen adatvédelmi szabályzatot alkotja, amely adatbiztonsági
szabályzásának részét, az Általános Szerzıdési Feltételeinek mellékletét képezi. Az
adatvédelmi szabályzat célja, hogy meghatározza a szolgáltató által kezelt elıfizetıi
személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem
alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s
megakadályozza az elıfizetıi adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok
megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.
2. Adatvédelmi jogszabályok
2.1.
Alkotmányról szóló 1949. évi XX. törvény 59.§.(1)
2.2.
A Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (83.§)
2.3.
A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény
2.4.
Az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény,
2.5.
Az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirıl, az
elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés
és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003.(XII. 13.) Korm. rendelet,
2.6.
Az elektronikus hírközlési elıfizetıi szerzıdésekre és azok megkötésére
vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII. 27) IHM rendelet.
3. Meghatározások
3.1.
Személyes adat
A meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során
mindaddig megırzi e minıségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
3.2.
Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok győjtése, felvétele és tárolása,
feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és
törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk
megakadályozása is.
3.3.
Adatfeldolgozás
Az adatkezelési mőveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mőveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertıl és eszköztıl, valamint az alkalmazás helyétıl.
3.4.

Adattovábbítás

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetıvé teszik.
3.5.
Nyilvánosságra hozatal
Ha az adatot bárki számára hozzáférhetıvé teszik.
3.6.
Adatkezelı
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı
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szervezet, aki vagy
y amely a személyes adatok kezelésének célját
cé
meghatározza, az
adatkezelésre vonatko
tkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, ille
letıleg a végrehajtással
adatfeldolgozót bízhaat meg.
3.7.
Adatfeldolgozó
ó
Az a természetes vagy
v
jogi személy, illetve jogi személyisééggel nem rendelkezı
szervezet, aki vagy amely
a
az adatkezelı megbízásából személyees adatok feldolgozását
végzi.
3.8.
Gépi feldolgozáás
A következı mőveleeteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészében
e
automatizált
eszközökkel hajtják
ják v
végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy
aritmetikai mőveletek,
k, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeeresése és terjesztése.
3.9.
Adattörlés
Az adatok felismerheetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítáásuk nem lehetséges.
4. A szolgáltató által kezelt
lt személyes adatok köre
4.1
A Szolgáltató az
a Elıfizetık és a felhasználók részére szám
mlázás és a kapcsolódó
díjak beszedése, valamint
lamint az Elıfizetıi Szerzıdések és igények
k figyelemmel kísérése
céljából a következı adatokat
a
kezelheti az Eht. 157. §-a alapján:
4.1.1. az Elıfizetıi Szzerzıdés kötelezı elemei:
az Elıfizetı nev
ve,
lakóhelye, tartózzkodási helye, székhelye,
a természetes szeemély elıfizetı leánykori neve, anyja neve,, születési
s
helye és ideje,
a nem természetes
tes személy
s
elıfizetı cégjegyzékszáma, más nyilvántartási
n
száma,
bankszámlaszáma,
ma,
4.1.2. az elıfizetıi
ıi állomás
állo
száma vagy egyéb azonosítója, az állomás
omás típusa,
4.1.3. a hívás vagy az
a egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdı
ı idıpontja, lefolytatott
hívás idıtartama, a továbbított adat terjedelme, IP hálózatok
tok esetén az alkalmazott
azonosítók,
4.1.4. a hívás vagy az egyéb szolgáltatás dátuma,
4.1.5. az elszámolási idıszakban
i
elszámolható összes egység száma,
ma,
4.1.6. a hívó és a hívott
hívo elıfizetıi számok,
4.1.7. a díjfizetéssell és a díjtartozással összefüggı adatok,
4.1.8. tartozás hátrahaagyása esetén az elıfizetıi szerzıdés felmond
ondásának eseményei,
4.1.9. távbeszélı szol
olgáltatás esetén az Elıfizetık és felhaszn
nálók részérıl igénybe
vehetı egyéb, nem
n
elektronikus hírközlési szolgáltatásra
ra, különösen annak
számlázására vonaatkozó adatok.
4.2.
Korlátozottan cselekvıképes
c
elıfizetı esetén a törvényes képviselı 4.1.1. alatt
meghatározott adatait
tait is nyilvántartásba kell venni.
4.3.
A 4.1.1.-ban meeghatározott adatokat, valamint az igénybejel
jelentés kötelezı tartalmi
elemeit a Szolgáltató
tó már az igénybejelentést követıen – a szol
olgáltatás teljesítésének
érdekében –nyilvánta
ntartásba veszi és kezeli.
4.4.
Az Elıfizetı hozzájárulása
h
vagy jogszabályi felhatalmazáss alapján a Szolgáltató
jogosult az Elıfizzetı más személyes adatainak (pl. telefonszám,
tel
faxszám,
személyigazolvány szzám) a rögzítésére is.
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4.5.
Hibabejelentés esetén a Szolgáltató hangfelvétel útján rögzííti – és ezáltal kezeli –
az Elıfizetı hibabejel
jelentés során közölt alábbi adatait az Eht. 141. § (2) alapján:
az Elıfizetı / bejeelentı értesítési címét vagy más azonosítóját
az Elıfizetıi / bejelentıi
jelentıi hívószámot vagy más azonosítót,
a hibajelenség leírrását,
a hibabejelentés id
dıpontját (év, hónap, nap, óra),
a hiba okát, a beh
határolásra tett intézkedéseket és azok eredmé
dményét,
a hiba elhárításánaak módját és idıpontját (év, hónap, nap,
p, óra), valamint
v
eredményét,
az Elıfizetı értesí
sítésének módját és idıpontját.
4.6.
Az Elıfizetı ad
datai csak akkor használhatók közvetlen üzlets
letszerzés, tudományos,
közvélemény- vagy
y pia
piackutatás céljára, ha ahhoz az Elıfizetı elızetesen kifejezetten
hozzájárult. Az Elıfi
ıfizetı e hozzájáruló nyilatkozatát bármikor jo
ogosult feltétel nélkül a
Szolgáltató ügyfélszol
olgálata dokumentált értesítésével visszavonni.
vonni.
4.7.
Közvetlen üzlet
letszerzés célját szolgáló közlemény telefonon
fonon vagy egyéb távközlési
úton nem továbbítható annak az Elıfizetınek, aki úgy nyilatko
tkozott, hogy nem kíván
semmilyen reklámany
yagot.
4.8.
A nyilvános vaagy információs Szolgáltatókon keresztül hozzáférhetı,
ho
nyomtatott
vagy elektronikus telefonkönyvek,
tel
elıfizetıi listák vagy címtárak
k az Elıfizetı önkéntes
és egyértelmő hozzáájárulása nélkül csak annyi adatot tartalmazzhatnak róla, amennyi
azonosításához feltétllenül szükséges. A Szolgáltató biztosítja, hog
gy az Elıfizetı adatai –
saját kérésére – kima
maradjanak a telefonkönyvbıl, elıfizetıi listákból
stákból vagy címtárakból; a
telefonkönyvben felttüntetésre kerüljön, hogy az Elıfizetı
ı személyes
s
adatai nem
használhatók fel közzvetlen üzletszerzési célra, valamint hogy
y lakcímét
la
csak részben
tüntessék fel a telefonk
fonkönyvben.
4.9.
A Szolgáltató in
ngyenesen biztosítja
4.9.1. a hívó Elıfizetın
ınek, hogy hívásonként letilthassa az azonosító
onosítója kijelzését a hívott
készülékén,
4.9.2. a hívó Elıfizettınek, hogy elıfizetıi hozzáférésenként letilthassa
leti
az azonosítója
kijelzését a hívott készüléken,
4.9.3. a hívó Elıfizettınek, hogy hívásonként - az elızı pontban meghatározott letiltás
ellenére - lehetıvé
vé tegye azonosítója kijelzését a hívott készülék
üléken,
4.9.4. a hívott Elıfizeetınek, hogy készülékén a hívó azonosítója ne jelenjék meg.
A Szolgáltató ingyenesen köteles Elıfizetıje számára biztosítani,
tani, hogy
ho
annak kérésére
azonosítója ne jelenjen meg a hívó fél készülékén (kapcsolt azonosító kijelzé
zésének letiltása).
4.10. A Szolgáltató ingyenesen
ing
biztosítja, hogy amennyiben azz Elıfizetı készülékére
érkezı hívásokat azz Elıfizetı kérésére a Szolgáltató autom
matikusan egy másik
hívószámú készülékrre irányítja át, az Elıfizetı kérésére a hívó készüléken ne jelenjék
meg olyan adat, amelly
4.10.1.
arra a hívószámra
hívós
utalna, amelyre az átirányítás történt,
nt, vagy
v
4.10.2.
annak azz Elıfizetınek a személyére utalna, akihez azz átirányítás történt.
A Szolgáltató ingyenesen biztosítja,
bi
hogy az Elıfizetı megtilthassa az
a átirányító Elıfizetı
hívószámára érkezı hívásokn
soknak az átirányító Elıfizetı rendelkezése alap
lapján, az Elıfizetı saját
hívószámára történı automatikus
matikus átirányítását.
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4.11. Az Elıfizetı hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes adatait a
szolgáltatás minıségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá az elıfizetıi érdekek
figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a Szolgáltatás nyújtásával és
igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából
felhasználja.
5. Az adatok szolgáltató általi tárolásának idıtartama
5.1.
A 4.1.1.0 szerinti adatok a szerzıdés megszőnéséig, a 4.1.2.-4.1.9. szerinti adatok
pedig az Elıfizetıi Szerzıdésbıl eredı igények elévüléséig kezelhetık, kivéve, ha más
törvény az adatkezelésre eltérı határidıt ír elı. Ha az elévülési idın belül az Elıfizetı és
a Szolgáltató közt jogvita indul, az idıtartam meghosszabbodik a vita jogerıs lezárását
követıen a jogerıs döntés végrehajtásáig.
5.2
A Szolgáltató a 4.1.3. szerinti adatokat tartalmazó, rendszerében keletkezett
fájlokat az annak alapján kiállított számlára vonatkozó elévülést követı 1 év után, 30
napon belül törölni köteles.
5.3.
A Szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a
hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethetı módon, írásban vagy
hangfelvétellel, illetve egyéb elektronikus úton nyilvántartásban rögzíti, és legalább 1
évig megırzi.
5.4.
Az Elıfizetı hozzájárulása alapján kezelt adatok az elıfizetıi hozzájárulás
módosításáig, illetıleg visszavonásig kezelhetık.
5.5.
Az Igénylı adatai, ha az igénybejelentés eredményeképpen a felek között
Elıfizetıi Szerzıdés születik akkor az általános szabályok szerinti ideig kezelhetık a
Szolgáltató által (5. pont elsı bekezdés). Amennyiben a Szolgáltató a szerzıdéskötést a
vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján megtagadja, az Igénylı adatait
nyilvántartásából törli.
5.6.
Az adatkezelés idıtartamának lejártával az Elıfizetı személyes adatait a
Szolgáltató az érintettel történı beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevı módon
törölni köteles.
6. Az elıfizetıi adatok továbbításának esetei
6.1.
Az elıfizetı hozzájárulásától függı adattovábbítás
A Szolgáltató;
6.1.1. saját üzletszerzési céljából, ügynököknek. értékesítıknek, illetıleg
6.1.2. tudományos, közvélemény- vagy piackutatás céljából
csak az Elıfizetı beleegyezésével adhatja tovább az Elıfizetı általa kezelt adatit. Az Elıfizetı e
hozzájárulását az ügyfélszolgálaton tett bejelentéseke vonatkozó szabályok szerint bármikor,
feltétel nélkül módosíthatja, vagy visszavonhatja.
6.2.
Elıfizetıi adatok továbbítása külföldre az elıfizetı hozzájárulásával
6.2.1. Az Elıfizetı a Szolgáltató által közétett ÁSZF és az annak mellékletét képezı
jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az
Elıfizetı általa kezelt személyes adatait kapcsolt vállalkozásainak továbbítsa
feldolgozás céljára.
6.2.2. A jelen Adatvédelmi Szabályzat értelmezésében kapcsolt vállalakozásnak
tekintendıek mindazok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a Szolgáltatót
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közvetlenül, vagy
y közvetve
kö
irányítják, illetıleg amelyek tulaajdonosa részben, vagy
egészében azonos
onos a Szolgáltató tulajdonosával.
6.2.3. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az elıfizzetıi adatokat kapcsolt
vállalkozásának is csak abban az esetben továbbítja, ha megg
gyızıdött arról, hogy a
kapcsolt vállalkozás országának területén az adatvédelmi jogszzabályok minden egyes
jo
szintjének
adat vonatkozásáában legalább a magyar adatvédelmi jogszabályok
megfelelı védelmeet biztosítanak (1992. évi LXIII. tv. 9. §.)
6.2.4. Az Elıfizetı a Szolgáltatónál megteheti anyanyelvén, a külföldön kezelt adataival
kapcsolatos mind
nden bejelentését, valamint a Szolgáltatónál
tónál felvilágosítást kérhet
arról, hogy mely
y kapcsolt
k
vállalkozások, mely adatait dolgo
ozzák fel. Az Elıfizetı
ezzel kapcsolatos
solatos kérelme
ké
esetén a Szolgáltató a 6.6. pont rendeelkezései szerint jár el.
6.3.
Elıfizetıi hozzáájárulásától független adattovábbítás
6.3.1. A Szolgáltató által
á
kezelt adatok átadhatók
azoknak, akik a Szolgáltató
Sz
megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését,
a forgalmazás kezelését, illetıleg az ügyfél tájékoztatást véégzik; a számlázási és
viták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek
s
részére.
forgalmazási jogvi
6.3.2. A jogszabályii kötelezettségnél
kö
fogva a Szolgáltató átadja az elıfizetıi adatokat:
a nemzetbiztonsá
tonság,
a honvédelem éss a közbiztonság
k
védelme,
a közvádas bőnccselekmények,
a hírközlési rendszer jogosul
osulatlan felhasználásának üldözése céljából,
l, valamint bírósági
végrehajtás céljából az arraa hatáskörrel rendelkezı nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó
hatóságoknak, a bíróságnak,
k, valamint
v
a bírósági végrehajtónak.
6.3.3. Az elıfizetıi adatokat a fentiek szerint átvevıket a Szolgáltatóval azonos
titoktartási és adatvéd
tvédelmi kötelezettség terheli.
6.4.
Szolgáltatók
tók közös
kö
adatbázisába történı adattovábbítás
6.4.1. A szolgáltatók a díjfizetési, illetıleg a szerzıdésbıl eredı
dı egyéb kötelezettségek
kijátszásának megelızése
meg
érdekében, illetve a Eht. 118. § (4) bekezdésében
meghatározott feeltételek fennállása esetén – a szerrzıdéskötés esetleges
megtagadásának céljából
cé
– közös adatbázist hozhatnak létre. Ennek
Enn során jogosultak
az elıfizetıi szerrzıdés megkötéséhez feltétlenül szükségess adatait, valamint az
adatátadás indokáról
ról szóló tájékoztatást bármely
y másik hírközlési sszolgáltatónak vagy
a közös adatállomáány kezelıjének átadni.
6.4.2. A Szolgáltató az
a elıfizetı elıfizetıi szerzıdésben szerepllı – az Eht. 129. § (6)
bekezdésében elıírt
ıírt kötelezı – adatait a közös adatállományb
ba akkor továbbíthatja,
ha a felhasználó:
a) számlatartozása
sa miatt bármely korábbi hírközlési Szol
olgáltató az Elıfizetıi
Szerzıdését fellmondta, vagy a Szolgáltatás igénybevételi lehetıségét
leh
az Elıfizetı
számára részben
n vagy egészben felfüggesztette, vagy
b) számlatartozása
sa miatt bármely korábbi hírközlési szol
olgáltató bírósági vagy
hatósági eljárást
st kezdeményezett az elıfizetı ellen, illetıleg
ıleg az ilyen eljárást azért
szüntették meg,, mert
me az elıfizetı tartózkodási helye ismeretllen, vagy
c) az ajánlattevı,
ı, illetve az elıfizetı kár okozása érdekéében bármely korábbi
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hírközlési szolgáltatóját megtévesztette vagy annak megtévesztésére törekedett,
d) egyetemes távközlési szolgáltatás igénybevételébıl eredı, bármely egyetemes
szolgáltatóval szemben fennálló, három hónapot meghaladó díjtartozása van,
e) korábban fennálló elıfizetıi szerzıdését jogszabályban meghatározott felmondási
ok miatt az ajánlattételt megelızıen hat hónapon belül mondták fel.
6.4.3. Az Elıfizetı adatainak átadásáról a szolgáltató az Elıfizetıket haladéktalanul
értesíti. Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevıket a Szolgáltatóval
azonos titoktartási kötelezettség terheli.
6.4.4. Az adatállományból adatot a távközlési szolgáltató, illetve a 6.3. pontban foglalt
szerv, illetve hatóság kizárólag a jelen pont szerinti célra igényelhet.
6.4.5. A közös adatállományban való megjelenést követıen a Szolgáltató a személyes
adatokkal történı azonosítást követıen a közremőködı távközlési szolgáltató
kérésére a nyújtott szolgáltatást korlátozhatja vagy szüneteltetheti.
6.5.
A Szolgáltató kötelezettségei
6.5.1. A Szolgáltató a jelen szabályzatban említett alkalmazottai, alvállalkozói és
megbízottjai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség
teljesítésére kötelesek. A mindenkori alvállalkozók és megbízottak neve, címe, illetve
egyéb szükséges adatai és az adatkezelés célja megtalálhatóak a Szolgáltató internetes
ügyfélszolgálatán.
6.5.2. A Szolgáltató mindent megtesz az általa kezelt elıfizetıi személyes adatoknak a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés,
megsemmisülés ellen, illetve egyén adatait is törlés, illetıleg sérülés, megsemmisülés
elleni védelméért. E tevékenysége körében a Szolgáltató az alábbi feladatoknak is
köteles eleget tenni:
a) Tükrözés: A hálózati kiszolgáló gép (a továbbiakban – szerver) a személyes
adatok elvesztésének elkerülésére folyamatos tükrözéssel biztosítható egy tıle
fizikailag különbözı adathordozón.
b) Archiválás: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív hányadát – a
további kezelést már nem igénylı, változatlanul maradó adatokat – el kell
választani az aktív résztıl, majd a passzivált adatokat idıtálló adathordozón kell
rögzíteni.
c) Tőzvédelem: Az adatokat és adatbázisokat tőzvédelmi és vagyonvédelmi
berendezésekkel ellátott helyiségben kell elhelyezni.
d) Vírusvédelem: A személyes adatokat kezelı ügyintézık, alkalmazottak asztali
számítógépein gondoskodni kell a vírusmentesítésrıl.
e) Hozzáférés-védelem: Az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló,
azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni. Hálózati erıforrásokhoz csak
érvényes felhasználói névvel és jelszóval lehet hozzáférni. A jelszavak cseréjérıl
rendszeresen gondoskodni kell. A rendszergazda legalább kéthetente, az ügyintézı
felhasználók pedig legalább negyven naponként új jelszót adnak meg.
f) Hálózati védelem: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök
felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül
elérhetı szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen.
6.6.

Az Elıfizetı jogai
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6.6.1. Az adatvédelmi törvény 11. §-a alapján az Elıfizetı jogosult
a) tájékoztatást kérni adatainak kezelésérıl, valamint adataiba betekinteni,
b) adatainak helyesbítését kérni.
6.6.2. A Szolgáltató köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idı alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetı formában megadni a
kért tájékoztatást (Adatvédelmi törvény 11-12 §.).
6.6.3. Az Elıfizetı a saját személyes, illetıleg számlázási adatai vonatkozásában a
betekintés lehetıségét az Elıfizetı kérésére az Elıfizetı számára biztosítja.
7. A szolgáltató adatvédelmi felelısének neve, beosztása, elérhetısége
Neve: Németh László Beosztása: ügyvezetı igazgató
Címe: 6400 Kiskunhalas Kard u.20.
Telefon: 77/426-075
Fax: 77/426-075
E-mail: info@bacskabel.hu
8. Az elıfizetı jogorvoslati lehetısége
8.1.
Az Elıfizetı, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán
jogsérelem érte, a 7. pontban meghatározott adatvédelmi felelıstıl tájékoztatást kérhet
személyes adatainak kezelésérıl, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a
jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Amennyiben ezt a
tájékoztatást nem tartja kielégítınek, abban az esetben az Elıfizetı az adatvédelmi
biztos eljárását kezdeményezheti.
8.2.
Az Elıfizetı jogainak megsértése esetén az adatkezelı ellen bírósághoz fordulhat.
8.3.
Az adatkezelı az elıfizetı adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai
adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.
9. Elıfizetıi hozzájárulás
Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésével egyidejőleg az Elıfizetı feltétlen hozzájárulását adja
a jelen szabályzatban részletezett Szolgáltató általi adatkezelési gyakorlathoz.
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4. SZ. MELLÉKLET – ÜGYFÉLSZ
ÉLSZOLGÁLATOK
A Szolgáltató valamennyi ügyfélszolgálata a 2. sz. melléklet szerinti szolgáltatási területen való
szolgáltatás kapcsán.

Ügyfélszolgálat elérhetısége:
BÁCSKÁBEL Kft.
Székhely: 6400 Kiskunhalas Kard u. 20.
Cégjegyzékszám: 03-09-108621
Telefon: 77/426-075
Telefax: 77/426-075
Nyitvatartási ideje: Hétfő – Péntek 8:00 – 16:00

Honlapunk: www. bacskabel.hu

E-mail címünk: bacskabel@bacskabel.hu
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5. SZ. MELLÉKLET - SZOLGÁ
OLGÁLTA
LTATÁSI MINİSÉG
İSÉGI MUTATÓK
Szolgáltatásminıségi célértékek
1.

A siker
rán
nya
kertelen hívások rá

SHA = 100 – NER (%)
A sikertelen hívások valószzínőségének (100-NER) értéke magyarorsszági hívásvégzıdtetés,
magyarországi hívásvégzıdtet
ıdtetés és tranzit szolgáltatás esetén nem lehet rosszabb,
ro
mint 10 %. A
Szolgáltató a hívások sikeresséégének értékeléséhez a „NER” paramétert hassználja.
Network Effectiveness Ratio
o (NER)
(
A NER paraméter jelzi a háló
lózat képességét a távolvégi terminál felé törtéénı hívásvégzıdtetésre.
A NER fejezi ki a kapcsolatot
solatot az összes hívási kísérlet és az összes oly
yan hívás között, amely
vagy válasz, vagy foglalt, vag
gy csengetés/nincs válasz jelzésben végzıdöttt, illetve ISDN esetében
a terminál elérhetetlen volt, vagy
v
visszautasította a híváskezdeményezést. Az ASR-tıl eltérıen a
NER kizárja az elıfizetı éss a terminál
t
viselkedésébıl adódó tényezıket.
NER = Válaszban vagy felhas
lhasználói hibában végzıdı hívás
100
jel
hogy a hívást kezdeményezı és a hívottt elıfizetıkhöz tartozó
A sikeres hívásfelépítés azt jelenti,
telefonközpont közötti jelzééskapcsolat ill. kommunikáció eredmény
yeként az elıfizetıi
beszédkapcsolathoz szüksége
ges áramköri út rendelkezésre áll és a hívott
ott elıfizetı állapotára
vonatkozó jelzést a hívó Elıfi
ıfizetıhöz tartozó telefonközpont nyugtáztaa. A sikeres hívások
valószínőségét (E.425 - NER) egy teljes napra (24 órára) vonatkozó megfig
igyelési idıszak alapján
kell meghatározni.
2.

A hívás felépí
építési idej
deje

A hívás felépítési ideje azon id
dıtartam, amely alatt a hívás felépül.
A hívás felépítési ideje legfeljeebb 12 másodperc lehet.
3.

A hibafelvevı
ı illetve az ügy
ügyfélszolgálat vál
válasz
aszideje

Az ügyfélszolgálat illetve a hibafelvevı
hiba
válaszideje az az idıtartam, amelly a hívás felépítéséhez
szükséges cím-információ háálózaton történı vételének pillanatától (pl. a hívó elérési vonalán
történı felismeréstıl) a kívánt szolgáltatás nyújtásakor a hibafelvevı vagy
v
az ügyfélszolgálat
személyes bejelentkezéséig tarrt.
Az idıtartam tartalmazza a foglaltság
f
miatti várakozási idıt, és a hangb
bemondással válaszoló
rendszer miatt a kezelı elérésééig tartó idıt is, azonban nem tartozik bele a beszélgetés
b
idıtartama.
A hibafelvevıi és az ügyféélszolgálati munkahelyekre indított hívások 75%-ában teljesített
együttes válaszidı legfeljebb
bb 120 másodp
másodperc lehet.
4.

A bit hibaarán
baarány hozz
hozzá
zzáférési vona
vonalank
anként (má
(másodl
sodlagos felhasz
használ
nálás esetén)
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Másodlagos adatátvitelre a szolgáltatás nem használható.
5.

A meg nem felelés igaz
ı részérıl
gazolása az Elıfizetı

Ha az Elıfizetı nincs megelégedve a szolgáltatás minıségével, ennek bejelentésekor amennyiben a Szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet - jogosult hatósági-, vagy
független mőszaki szakértıket felkérni a meg nem felelés igazolására. A hatósági-, vagy
független mőszaki szakértıi vizsgálat végzésekor a Szolgáltató jogosult jelen lenni. E személyek
jegyzıkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) a Szolgáltató köteles a meg nem
felelés Elıfizetı részérıl történı igazolásául figyelembe venni.
6.

Méré
Mérési módsz
ódszerek

A minıségi mutatók mérésének módszere a távközlési mérés-technikában kialakult és elfogadott
módszer, a hozzá szükséges hitelesített mérımőszerekkel.
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6. SZ. MELLÉKLET - IGÉN
GÉNYBEJELE
ELENTÉS ELİF
ELİFIZETİI
HOZZ
HEZ
Z
HOZZÁ
ZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍ
TESÍTÉSÉ
TÉSÉHE
Adatok
Megnevezés:
(Kiskorú igénylınél a törvényees
képviselı adatai is)
Név (lánykori név)
Születési hely, idı/Cégszám
Anyja neve/Képviselı neve
Lakóhely, tartózkodási hely/Sz
Székhely
Elıfizetıi hozzáférési pont hellye
Azonosító okmány típus,
szám/Adószám
Számlázási cím
Telefonszám:
E-mail cím:
Költségviselı neve:1
Költségviselı címe:
Bankszámlaszám
Elıfizetı jellege2
Igénybevétel jogcíme3 tulajdonos
jdonos
Számhordozhatóságra vonatko
tkozó
igény esetén az érintett telefons
fonszám:
A csatlakoztatni kívánt
végberendezések száma:
Kért létesítési idıpont:
A normál feltételektıl eltérı kiviteli
kiv
igény:

egyéni nem egyéni
bérlı albérlı hozzátartozó

200… …………… …………..

Az ingatlan tulajdon
lajdonosá
osának hozzá
zzájáruló nyil
yilatkozata:
Ezennel visszavonhatatlanul
tatlanul ho
hozzájárulok, hogy a Szolgáltató a fent megjellölt, tulajdonomat
képezı ingatlanon az Igénylı
ı kérésére
k
az elıfizetıi hozzáférési pontot jelen
n igénybejelentés
i
és az
érvényes Általános Szolgáltatási
tási Feltételek szerinti feltételekkel kiépítse.
Kelt: ………………………, 200…………………………

……………….…………
………

az
a ingatlan tulajdonosa

………………………
………………

igénylı
ı

Az igénybejelentı lapot átvettem,
tvettem, annak teljesíthetıségérıl ………………….
….-ig nyilatkozom.
Kelt:: ………………………, 200………………………….

…………….…………
S
Szolgáltató
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7. SZ. MELLÉKLET - ELİF
ELİFIZETİI SZERZİDÉS HELY
HELYHEZ
KÖTÖ
KÖTÖTT TELEF
TELEFON SZOLG
OLGÁLTA
LTATÁS
IGÉN
IGÉNYBEV
BEVÉTELÉR
ÉTELÉRE
1.A SZOLGÁLT
ÁLTATÓ ADATAI
Bácskábel KFT. (székhely: Kiskunhalas Kard u.20.;
u.20 cégjegyzékszám: Cg
g. 03-09-108621;
adószám:12554104-2-03;; bankszámlaszám:
banks
10300002-20208750-00003285.MKB
00003285.MKB Bank Nyrt.)
Nyr
Elérhetısége: Tel.:
T
77/426-075
Fa
Fax.:
77/426-075
I
Internet:
ww
ww.bacskabel.hu emai
maibacskabel@bacskabel.hu
2.

AZ ELİF
DATAI:
ELİFIZETİ AD

(Kiskorú elıfizetınél a törvényes kéépviselı adatai is)

Ügyfélszám
Elıfizetı név
Lánykori név
Születési hely, idı
Azonosító okmány/Cégjegyzék
k száma
s
Anyja neve/Képviselı neve
Lakcím/székhely
Adószám
Számlázási cím
E-mail cím
Telefonszám:
Mobilszám: Számhordozhatóságra vonatko
tkozó igény
esetén az érintett telefonszám
Bankszámlaszám
Elıfizetı jellege:
génybevétel jogc
jogcíme: tulajdo
tulajdon
lajdonos
3.

egyé
gyéni
bérl
érlı

üzlet
leti
alb
albérl
érlı

hozzátartoz
tozó

SZOLGÁLT
ÁLTATÁS TÁRGYA
64.20.11.0 Nyilvános helyi távbeszélı szolgáltatás
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64.20.12.1
2.1 Nyilvános belföldi távolsági távbeszélı szzolgáltatás
15.4.1.1 Nyilvános nemzetközi távolsági távbeszélı
ı szolgáltatás
s
4. SZOLGÁLT
ÁLTATÁS HELYE:
Elıfizetıi hozzáférési pont létesítés
tesítésének helye: …………………………………………………
………………………………………………
Csatlakozás kiépítésének határrideje ……………………………………………………………..
…………………………………………..
Csatlakozási pontok kiépítése (db) ………………………………………………………………
………………………………………………
5. KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁL
ÁLT
TATÁSOK
ATÁSOK
Szolgáltatás
1. szám

2. szám

6. MENN
ENNYISÉ
YISÉGI KORLÁTOZ
LÁTOZÁSO
ÁSOK (melyek elérése után a Szolgáltató a kimenı hívásokat
korlátozza.)
Havi forgalmi díj mértééke maximum bruttó ……………….. Ft.
Havi forgalmi díj összeege bruttó ………….. Ft elérése esetére soron kívüli
számlabefizetés vállalása
lása 3 napos határidıvel.
Havi forgalmi díj mértééke maximum bruttó ……………… Ft, a jelen
len szerzıdés
s
megkötésével egyidejől
őleg adott biztosíték mellett.
Biztosíték megjelölésee: óvadék, jelzálogjog ingatlanon, inkasszó4
A választásnak megfellelı aláhúzandó.
Biztosíték értéke: ………………………….
……
Ft.
7. DÍJA
DÍJAK
Díjt
Díjtétel
Belépési díj (Ft)
Havi díj (Ft/hó)
Vételi hely kiépítés díja
(egyszeri) (Ft)
Kiegészítı szolgáltatások díja
(Ft)
Szám típusa
Számtípus egyszeri díja (Ft)
Számtípus havidíja (Ft/hó)
Emelt díjas, távszavazásra
használt számok maximáliss havi
ha
forgalma
Elıfizetı által limitált maximáális
havi forgalom (Ft/hó)
Óvadék (Ft)
Egyéb

Szám1

Szám 2

10 000

A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

Csomag megjelölése: …………………………………………………………….
………………………………………………………….
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postaii csekken,
c
ügyfélszolgálatánál pénztári befizzetés,
banki
nki átutalás/csoportos
átutal
beszedés

Alapdíjfizetés ütemezése

havi (tárgyhó 10-ig), negyedéves elıre,
féléves elıre, éves elıre

8. SZERZ
ERZİDÉS IDİT
IDİTARTAMA
Határozatlan
…………………………
Határozott ………………………….-ig
9. SZOLGÁLT
ÁLTATÁS DÍJF
DÍJFIZETÉS
ETÉSÉNEK KEZDİ IDİ
IDİPONTJA
ONTJA
200….év
v ………………………………. hó ………….. nap
n
10. TELEF
TELEFONK
ONKÖNYV
ÖNYVI ADATOK
TOK
Hozzájárulok,
hogy
ada
ataim
a tudakozóban és telefonkönyvben
n történı
törté közzétételéhez

(normál telefonszám)
Nem
járulok hozzá adataaimnak a telefonkönyvben való közzétételéheez, de kérem, hogy
□
adataimról a tudakozó
ó adjon tájékoztatást (rejtett telefonszám)
Nem
járulok
hozzá
adata
aimnak a telefonkönyvben való közzétételéheez, és nem járulok
□
hozzá, hogy adataimról
taimról a tudakozó tájékoztatást adjon (titkos telefons
onszám)
Elıfizetı adatai a telefonkönyvb
vben:
Név/Cégszerő elnevezés:
Foglalkozás:
Szakmai címszó:
E-mail cím:
11. TÉTEL
TÉTELES SZÁMLAMELLÉK
ELLÉKLET

Igénylem,

Nem igénylem

12. AZ ELİF
ATKOZATAI
ELİFIZETİ NYILAT
a) A jelen egyedi elıfizetıi szeerzıdés tartalmát megismertem, a benne foglaaltakat elfogadom és
magamra és a velem egy házta
tartásban lakókra nézve kötelezıen tudomásul
sul veszem.
ves
b) Kijelentem, hogy a jelen Szerzıdés
Sz
megkötésekor az alábbi elıfizetıi
ıi kategóriába
kat
tartozom:
egyéni elıfizetı

nem egyééni elıfizetı

c) Tudomásul veszem, hogy azz elıfizetési szerzıdésem elválaszthatatlan réészét képezı
mindenkori érvényes Általános
nos Szerzıdési Feltételek és annak mellékletei (különösen
(
a
Szolgáltató Adatkezelési éss Adatvédelmi
Ad
Szabályzata) megtekinthetı az Szolgáltató
Sz
ügyfélszolgálati irodájában ann
nnak nyitva tartási idejében, továbbá a Szolgálltató internetes
honlapján.
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d) Kijelentem, hogy az egyedi
di elıfizetıi szerzıdés megkötésével egyidejőleeg az ÁSZF kivonatát
átvettem. Elismerem, hogy az ÁSZF tartalmát a jelen szerzıdés megkötésétt megelızıen a
Szolgáltató honlapján, valamint
lamint ügyfélszolgálatán lehetıségem volt megism
merni.
e) Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás egyes feltételeit (különösen a díjjat és a szolgáltatott
programcsomagok összetételéét) a Szolgáltató az érvényes Általános Szerzıd
ıdési Feltételekben
szabályozott módon elızetes értesítés
é
mellett, egyoldalúan is módosíthatja.
ódosíthatja. Beleegyezem abba,
hogy ha a Szolgáltatónak az eg
gyoldalú szerzıdésmódosításról szóló tájékozztatóban megadott
határidın belül nem nyilatkozom,
om, továbbá ha díjmódosítás esetén a módosí
sított díjat befizetem, az
a módosított feltételek elfogad
dásának minısüljön.
f) Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás
s
egyes feltételei (különösen a harmadik
madik sszemély részére
történı jogosulatlan jel- vagy szolgáltatásátengedés,
s
illetve jogellenes jelvétel
telezés esetén a
Szolgáltatót megilletı kötbér)) a szerzıdésre irányadó lényeges rendelkezésttıl jelentısen eltérnek.
g) Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató az általa kezelt adataimat nemfizzetés esetén behajtás
céljából megbízottjának átadhaatja, és személyes adataim kezelése során a hatályos
h
törvények és
rendeletek, valamint az érvény
yes Általános Szerzıdési Feltételek mellékleteeként kiadott
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata
Sz
szerint jár el.
h) Személyes adataimnak a Szolgáltató
Sz
marketing céljaira (sorsolás, tájékozztatók, kereskedelmi
ajánlatok küldése, stb.) történı
ténı felhasználásához
f
hozzájárulok. Tudomásul veszem,
v
hogy ezen
nyilatkozatomat a Szolgáltató
tó ügyfélszolgálatán
ü
késıbb bármikor megválto
oztathatom.
igen, hozzájárulok,

nem járulok
já
hozzá

(ha nincs jelzés, az azt jelenti, hogy nem
n járult hozzá

i) Személyes adataimnak harm
rmadik fél marketing céljaira (tájékoztatók, kerreskedelmi ajánlatok
küldése, stb) történı kiadásához
hoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy ezen
ez nyilatkozatomat a
Szolgáltató ügyfélszolgálatán
tán késıbb
k
bármikor megváltoztathatom.
igen, hozzájárulok,

nem járulok
j
hozzá

(ha nincs jelzés, az azt jelenti, hogy nem
n járult hozzá

Kelt:: ………………………, 200…………………..
200……………

Szolgál
olgáltat
tató

Elıf
lıfize
izetı

Az ingatlan tulajdon
a Elıfizetıvel )
lajdonosá
osának hozzá
zzájáruló nyil
yilatko
tkozata: (ha nem azonos az
Hozzájárulok, hogy az Elıfizeetı a fent megjelölt, tulajdonomat képezı ingaatlanon ezen elıfizetıi
szerzıdést a fenti feltételekkell megkösse.
Kelt:: ………………………….., 200……………..……
200……………
…..………………………..

az ingatllan tulajdonosa
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13.. KIVONA
BİL
IVONAT AZ ÁSZ
ÁSZF-B
A Szolgáltató Általános Szerzıdés feltételei („„ÁSZF‖) ügyfélszolgálati irodáján, illetve honlapján érhetı
el.
VITARENDEZÉS, FELÜGYELETI SZERVEK
Az Elıfizetıi Szerzıdésbıl folyó esetleges vitákat a Szolgáltató és Elıfizetı megkísérlik kölcsönös
egyeztetés útján békés eszközökkel megoldani. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a felek
alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkezı bíróság kizárólagos
döntésének bármely vita eldöntésére, amely az Elıfizetıi Szerzıdésbıl vagy azzal összefüggésben, annak
megszegésével, megszőnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik. Az
Elıfizetınek a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala mellett lehetısége van a Fogyasztóvédelmi
Fıfelügyelet közremőködését is igénybe venni a Szolgáltatóval fennálló vitája eldöntéséhez.
A jogvita esetére hatáskörrel rendelkezı hatóságok pontos megnevezését, elérhetıségük adatait az ÁSZF
21. pontja tartalmazza.
A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELE - 230V-OS TÁPELLÁTÁS (ÁSZF 5.3.1,
17.5, 17.7)
A Szolgáltató által biztosított helyhez kötött telefon szolgáltatások az Elıfizetı által biztosított folyamatos
230 V-os hálózati tápáramellátást igényelnek, amelybıl adódóan az áramszolgáltatásban bekövetkezett
bármilyen kimaradás esetén, annak idıtartama alatt a Szolgáltatások, ideértve a segélyhívószámokat is,
nem elérhetık.
ELİFIZETİ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE (ÁSZF 3. sz. melléklet)
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás mőködtetése, karbantartása és ellenırzése
során tudomására jutó adatokat, információkat az ide vonatkozó jogszabály rendelkezéseknek valamint a
Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatnak (ÁSZF 3.sz. melléklete) megfelelıen titkosan kezeli, azokat csak
a Szolgáltatáshoz szükséges mértékben használja fel, harmadik személy tudomására nem hozza, kivéve
azokat az eseteket, ahol jogszabály ettıl eltérıen rendelkezik.
SZOLGÁLTATÁS, DÍJAK, MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK (ÁSZF 4., 8., 19, 1 sz. és 5. sz. mellékletek)
A Szolgáltató alapszolgáltatásként helyhez kötött telefon szolgáltatást, tehát a helyi távbeszélı
szolgáltatást (SZJ 64.20.11.0) a nyilvános belföldi távbeszélı szolgáltatást (SZJ 64.20.12.1) és a nyilvános
nemzetközi távbeszélı szolgáltatást (SZJ 64.20.12.2.) nyújtja az Elıfizetınek. Ezen kívül a Szolgáltató az
Elıfizetı külön kérésére egyéb az ÁSZF 4. pontjában meghatározott kiegészítı szolgáltatásokat is kínál. A
Szolgáltatás igénybevételéért az Elıfizetı díjat tartozik fizetni. A Szolgáltatások minıségi célértékeit, a
minıségi célértékek értelmezése módszerét az ÁSZF 8. pontja és 5. sz. melléklete tartalmazza.
SZÁMLÁZÁS (ÁSZF 19.)
Az Elıfizetı a Szolgáltatás ellenértékét a mindenkor érvényes Díjszabásban (ÁSZF 1. sz. melléklete)
megállapított árak alapján köteles megfizetni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató minden számlázási idıszak
végén az Elıfizetı által fizetendı esedékes díjról számlát készít, amelyet postai úton megküld az
Elıfizetınek, és amelyet az Elıfizetı az abban feltüntetett fizetési határnapig köteles kiegyenlíteni. A
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bruttó 500,- Ft-ot (ötszáz forintot) meg nem haladó összegő
elıfizetıi számla esetében több hónap alatt igénybevett Szolgáltatás díját együtt számlázza ki.
ELİFIZETİI BEJELENTÉSEK, HIBABEJELENTİ, SZÁMLAPANASZ (ÁSZF 14., 15.)
A Szolgáltató az Elıfizetık és felhasználók tájékoztatására, az Elıfizetıi igények teljesítésére – így
különösen az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére, módosítására – az elıfizetıi és felhasználói bejelentések,
panaszok kivizsgálásra és orvoslására telefonos ügyfélszolgálatot és hibabejelentıt üzemeltet. Az
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ügyfélszolgálat elérhetıségét ld. az ÁSZF kivonat 1. pontjában. A Szolgáltató az Elıfizetıktıl származó
bejelentéseket, panaszokat és a bejelentés, panasz alapján tett intézkedéseket visszakövethetı módon
nyilvántartásában rögzíti, és az adatkezelési szabályok betartásával azt egy évig megırzi. Ha az Elıfizetı
a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt)
haladéktalanul nyilvántartásba veszi és 30 napon belül megvizsgálja. Ha az Elıfizetı a díjra vonatkozó
bejelentést a díjfizetési határidı lejárta elıtt nyújtja be a Szolgáltatóhoz, és a bejelentést a Szolgáltató nem
utasítja el 5 napon belül, a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidı a
díjreklamáció megvizsgálásának idıtartamával meghosszabbodik. A bejelentés, díjreklamáció elutasítása
esetén az Elıfizetı jogosult a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (1133 Budapest, Visegrádi u. 100.)
vizsgálatát kérni, illetve a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjéhez, továbbá a Fogyasztóvédelmi
Felügyelıségnek a Szolgáltató székhelye/érintett telephelye szerint illetékes területi szervéhez fordulni.
ELİFIZETİT MEGILLETİ JOGOK HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN (ÁSZF 16.)
Amennyiben a Szolgáltató az ıt terhelı hibaelhárítási kötelezettségnek nem tesz eleget az ÁSZF 14.
pontban meghatározott határidın belül, a hiba kijavításáig terjedı idıtartamra kötbér fizetésre köteles. Ha
a hiba következtében az elıfizetıi szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden
késedelmes nap után a hiba bejelentését megelızı az elızı hat hónapban az Elıfizetı által az Elıfizetıi
Szerzıdés alapján az adott elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (elıre fizetett díjú szolgáltatás
esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb
idıtartamú elıfizetıi jogviszony esetén a vetítési alap az elıfizetıi jogviszony teljes hossza alatt kifizetett
(felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az Elıfizetı az
elıfizetıi szolgáltatást a szolgáltató által vállalt minıséghez képest alacsonyabb minıségben képes csak
igénybe venni, a Szolgáltatónak a fenti kötbér felét kell fizetnie. Amennyiben a Szolgáltató neki felróható
okból a Szolgáltatás rendelkezésre állását az ÁSZF 7.2 pontjában meghatározottak szerint nem teljesíti,
minıségi kötbért köteles fizetni. Ha a Szolgáltató a bejelentésnek helyt ad, és az Elıfizetı kötbér igényt
jelent be, akkor a kötbér összegét a Szolgáltató, saját választása szerint, havi díjfizetési kötelezettség
esetén a következı havi elszámolás alkalmával az Elıfizetı számláján jóváírja vagy az összeget
visszafizeti.
SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁS (ÁSZF 10.)
Az Elıfizetıi Szerzıdés módosítását mind a Szolgáltató, mind az Elıfizetı kezdeményezheti. Az
Elıfizetı az Elıfizetıi Szerzıdésben szereplı adataiban bekövetkezı bármely változást köteles a
Szolgáltatónak faxüzenet formájában vagy postán haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából
eredı esetleges károkat, többletköltségeket az Elıfizetı köteles megtéríteni. A Szolgáltató jogosult az
ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, errıl az Elıfizetıt értesíteni. Az Elıfizetı jogosult a módosítás
tárgyában megküldött értesítést követı 8 napon belül az Elıfizetıi Szerzıdés azonnali hatályú
felmondására, amennyiben a módosítás az Elıfizetı számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz. Az
Elıfizetı az értesítéstıl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani
az Elıfizetıi Szerzıdést. Nem mondhatja fel az Elıfizetı a szerzıdést ilyen esetben azonban akkor, ha
kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szolgáltatást meghatározott idıtartam alatt igénybe veszi, a szerzıdést
az ebbıl eredı kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket
nem érinti. Az Elıfizetı átírás címén kérheti a Szolgáltatótól az Elıfizetı személyének módosítását, ha
személyében szerzıdés, öröklés vagy egyéb jogcímen történı jogutódlás következtében változás történik.
Átírás esetén az átírás alapjául szolgáló tényekrıl, öröklés, jogutódlással való megszőnés esetét kivéve,
valamennyi érintett félnek írásban, vagy az ügyfélszolgálati irodában együttesen személyesen kell
nyilatkoznia. Az Elıfizetı halála vagy megszőnése miatti átírás esetén az átírást kérı örökösnek vagy
jogutódnak az átírás okát bírósági végzéssel vagy hagyatékátadó végzéssel kell igazolni. Az elıfizetıi
hozzáférési pont áthelyezése kérhetı a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül, ha egyidejőleg az
Elıfizetı személye nem változik. Az áthelyezési kérelmet a Szolgáltató a formai követelményeknek
megfelelı kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, az Elıfizetıvel egyeztetett idıpontban teljesíti,
ha az Elıfizetı az áthelyezés idıpontjáig igényelt Szolgáltatások díját rendezte, illetve rendezi, és az
igényelt új Elıfizetıi Hozzáférési Pont kiépítésének mőszaki feltételei adottak.
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SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA, SZÜNETELTETÉSE (ÁSZF 11., 12.)
A Szolgáltató köteles a Szolgáltatást, amennyiben ezt a Szolgáltatás sajátosságai lehetıvé teszik – az
Elıfizetı kérésére szüneteltetni. A szüneteltetés kérhetı legrövidebb idıtartama Egyéni Elıfizetı, illetve
Üzleti/Intézményi Elıfizetı esetében egyaránt 1 hónap. A Szolgáltatás jogszabály alapján szüneteltethetı
(i) az Elıfizetı legalább 15 nappal megelızıen történı elızetes értesítése után a hálózat átalakítása,
felújítása, cseréje, karbantartása miatt, amennyiben a szüneteltetést nem igénylı más gazdaságos mőszaki
megoldás nem áll az rendelkezésre, amely naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg (ii) elıre
nem látható és el nem hárítható külsı ok (vis maior) esetén, a Magyar Köztársaság honvédelmi,
nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terrorista elhárítás, kábítószer-kereskedelem
elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által elıírt módon. Amennyiben az Elıfizetı a
Szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a Szolgáltatást, vagy annak minıségét
bármilyen módon befolyásolja, illetve az ÁSZF 6.3 pontban meghatározott elıfizetıi kötelezettségeket
megszegi, úgy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását – az Elıfizetı telefonon, elektronikus vagy postai
levélben történı egyidejő értesítése mellett – szüneteltetheti. Ha az Elıfizetı a Szolgáltatáshoz használt
berendezést a szerzıdésben foglaltaktól eltérıen üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más
berendezést kapcsol, a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását – az Elıfizetı telefonon, elektronikus vagy
postai levélben történı egyidejő értesítése mellett – szintén szüneteltetheti. A Szolgáltatás
igénybevételének korlátozására, a Szolgáltatás minıségi vagy más jellemzıinek csökkentésére az
Elıfizetı egyidejő értesítésével a Szolgáltató akkor jogosult, ha az Elıfizetı akadályozza, vagy
veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, így különösen, ha az Elıfizetı az
Elıfizetıi Hozzáférési Ponthoz megfelelıség-tanúsítással nem rendelkezı Végberendezést vagy nem
megfelelı interfésszel rendelkezı Végberendezést csatlakoztatott. Az Elıfizetı a Szolgáltatást a
Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt a hálózati
szerzıdésekrıl szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja, az Elıfizetınek a
díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt – de legalább 30 napos – határidı elteltét követıen is esedékes
díjtartozása van, és az Elıfizetı a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem
adott az ÁSZF-ben meghatározott vagyoni biztosítékot. Amennyiben az Elıfizetı az Elıfizetıi Szerzıdés
megkötésekor úgy rendelkezett, hogy a normál hívószámok, vagy az emeltdíjas hívószámok (audiotex 0690, audiofix 06-81) hívások elérhetıek legyenek, az Elıfizetı az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben
meghatározza azt az összeget, amelyet ha az emelt díjas hívások havi forgalma elér, a Szolgáltató jogosult
az Elıfizetı emelt díjas hívásainak kimenı forgalmát az Elıfizetı egyidejő értesítése mellett
kármegelızési okból korlátozni.
SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE (ÁSZF 13.)
Az Elıfizetıi Szerzıdés megszőnik (i) a Szolgáltató jogutód nélküli megszőnése esetén, (ii) természetes
személy Elıfizetı halála esetén, ha nincs átírásra jogosult örökös, vagy az átírást nem igényli, (iii) nem
természetes személy Elıfizetı jogutód nélküli megszőnése esetén, (iv) az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben
megjelölt Szolgáltatás Szolgáltató általi végleges megszüntetése esetén, melyrıl a Szolgáltató a
megszőnés idıpontját megelızı legalább 60 nappal korábban értesíti az Elıfizetıt, (v) a Szolgáltató
szolgáltatási jogosultságának megszőnésével, (vi) a Felek közös megegyezésével. A határozott idıre
létrejött Elıfizetıi Szerzıdés ezen kívül megszőnhet a határozott idı lejártával, hacsak a felek eltérıen
nem állapodtak meg. A határozatlan idıre létrejött Elıfizetıi Szerzıdés megszőnhet a Felek rendes
felmondásával A határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdést az Elıfizetı bármely okból bármikor - 8 napos
felmondási idıvel - a Szolgáltató írásbeli értesítésével felmondhatja. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás
igénybevételére kötött Elıfizetıi szerzıdést 60 napos határidıvel felmondani. Súlyos szerzıdésszegés
esetén az ÁSZF 13.3. pontja szerint jogosult a szerzıdést a sérelmet szenvedett fél rendkívüli
felmondással megszüntetni.
Németh László
Ügyvezetı Igazgató s.k.
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8. SZ. MELLÉK
ELLÉKLET – ADATK
ATKEZELÉS
ELÉSI NYILATK
ATKOZAT
Kapcsolási szám:
Számla tulajdonos kódja:
Elı
ıfizetı
ı adatai:
Név/Cégszerő elnevezés:
Felszerelés helye::
Foglalkozás(egyéni elıfizetı)::
Szakmai címszó
(üzleti/intézményi elıfizetı):
E-mail cím:

A vég
végberende
rendezés jellege:
telefon, telefax,

üzenetrö
trögzítı,

telefon/fax

Az adatkezel
ezelés módja:
Hozzájárulok adataim a tudakozóban
tudako
és telefonkönyvben történı kö
özzétételéhez, továbbá
címlista részeként harmadik
dik személynek kereskedelmi vagy reeklám célra történı
felhasználásához.
Hozzájárulok adataim a tudakozóban és telefonkönyvben történ
nı közzétételéhez, de
címlistaként történı felhasználás
lásához nem.
Az adataim közzétételét csak
k a tudakozóban kérem, de a telefonkönyvben
n nem.
n
Az adataim közzétételéhezz nem járulok hozzá, vagyis adataim titkosk
tkosként történı kezelését
kérem.

Hívós
vószámkijel
jelzés kezel
zeléséne
ének módja a hívott számára történ
rténı
megjel
itális központhoz csatlakozó elıfizetık esetében a mőszzaki lehetıségek
jelentet
entetéshez (csak digitá

függvényében)

Hozzájárulok hívószámom
mom megjelentetéséhez úgy, hogy hívószámom
mom esetenként általam
tiltható legyen.
Hívószámom megjelentetééshez nem járulok hozzá, de esetenként hívószámom általam
engedélyezhetı legyen.
Hívószámom megjelentetésséhez nem járulok hozzá.
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Felhasználó adatai:
Név:
Foglalkozás(egyéni
elıfizetı):
Szakmai címszó
(üzleti/intézményi elıfizetı):

Az ada
adatkezel
ezelés módja
dja:
Hozzájárulok adataim
taim a tudakozóban
tud
és telefonkönyvben történı közzétét
tételéhez, továbbá
címlista részeként harmadik
dik személynek
s
kereskedelmi vagy reklám célra
lra történı
felhasználásához.
Hozzájárulok adataim
taim a tudakozóban
tud
és telefonkönyvben történı közzétét
tételéhez, de
címlistaként történı felhaszználásához nem.
Az adataim közzétételét csaak a tudakozóban kérem, de a telefonkönyvbeen nem.

………………………..,
….., 200………………………………..

………………...
elıfizetı aláírása
sa
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9. SZ. MELLÉKLET – ELİF
ELİFIZETİI NYILATKOZ
TKOZAT
SZÁMHO
IGÉNYBEV
BEVÉTEL
ÉTELÉHEZ
ÁMHORD
HORDO
RDOZÁS IGÉNY
ELİFIZETİI NYILATKOZAT
számhordozás igénybevételéhe
léhez
Alulírott ………..……………… az Elektronikus Hírközlésrıl szóló 2003. évi C. Tör
Törvény és a
46/2004.(III.18.)
(III.18.) számú Kormányrendelet alap
lapján a számhordozhatóságr
óságra bizt
iztosítot
osított
lehetıségemmel élve alábbi adataim megadásával úgy nyilatkozom, hogy vezetékes távbeszélı
szolgáltatásra a Bácskábel KFT. (székhely: 6400 Kiskunhalas Kard u.20,) Szolgáltatót választom,
és e szolgáltatásra elıfizetıi szerzıdést kötök, amelynek során az alább rögzített kapcsolási
számot/számokat meg kívánom tartani. Az alább rögzített kapcsolási számra/számokra
vonatkozóan ………..……………… az Átadó Szolgáltatóval megkötött elıfizetı szerzıdéssel
rendelkezem, és tudomásul veszem, hogy ez az elıfizetıi szerzıdésem ezen kapcsolási
szám/számok
vonatkozásában
megszőnik/módosul.
Kijelentem,
hogy
a(z)
…..……………………….. Átadó Szolgáltató felé lejárt számlatartozásom nincs.
Elıfizetı neve:
Anyja neve2 / Cégjegyzékszám3:
Lakcíme2 / Székhelye:
Születési hely, idıpont:
Telefonszáma (amelyet/amelyeket meg kíván tartani):
Hozzájárulok ahhoz, hogy aBácskábel KFT fentiek szerinti adataimat a(z)
……………………………..
Átadó Szolgáltató számára a számhordozás beállítása érdekében átadja.

……………………….., 200………………………………….

…………
…………………..
Elıfizetı aláírása
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