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1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG
1.1. A Szolgáltató neve és címe
Szolgáltató neve: CG-Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Címe: H-1096 Budapest, Haller utca 26.
Adószáma: 14089183-2-43
Cégjegyzék száma: 01-09-888368
A céget bejegyző bíróság: a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

1.2. A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím,
telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a helynek,
elérhetőségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak
elérhetőségei naprakészen megismerhetők
Központi ügyfélszolgálati iroda címe: H-1096 Budapest, Haller utca 26.
Telefon: +36.1.300.4.300
Központi ügyfélszolgálati e-mail cím: info@cg-systems.hu
Nyitva tartás rendje: munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között.
Egyéb ügyfélszolgálat nincs.

1.3. A Szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím,
telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)
A Szolgáltató hibabejelentőjének iroda címe: H-1096 Budapest, Haller utca 26.
Telefon: +36.1.300.4.300
Központi hibabejelentő e-mail cím: info@cg-systems.hu
A hibabejelentés a fenti címen személyesen munkanapokon 10:00-16:00 lehetséges.
Telefonos hibabejelentés 00.00-24.00 között folyamatosan a hét minden napján.
Pillanatnyi foglaltság esetén üzenetrögzítő fogadja a hívásokat, amelyet 8 órán belül visszaigazol az
Ügyfélszolgálat.
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1.4. A Szolgáltató internetes honlapjának címe
Hangszolgáltatások weboldala, ügyfélportál: http://budgetalk.com
Cég központi weboldala: http://cg-systems.hu

1.5. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége
Az Általános Szerződési Feltételek az Ügyfélszolgálaton, annak nyitvatartási ideje alatt, valamint
Szolgáltató által üzemeltetett honlapon, a nyitóoldalról nyithatóan nyomtatható, letölthető verzióban, a
szövegben való kereshetőség biztosításával tekinthetőek meg.
Szolgáltató 2011. december 1-jét követően kibocsátott ÁSZF-jét és annak nem hatályos változatait 5
évre visszamenőleg elektronikusan is megőrizi, pontosan megjelölve, hogy azok milyen időszakban
voltak hatályban, továbbá ezen időponttól kezdődően a későbbiekben ügyfélszolgálatán és internetes
honlapján ezeket legalább 24 hónapra visszamenőleg hozzáférhetővé teszi.
Előfizetői igény esetén Szolgáltató az ÁSZF-ről tájékoztatást ad.

2. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI
2.1. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, a 2/2015.
NMHH rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti előfizetői szerződés
megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei
A lehetséges Előfizető ajánlatkérésére Szolgáltató írásban teszi meg kereskedelmi ajánlatát a
szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. Az előfizetői szerződés az ajánlat Előfizető által történt
elfogadásával jön létre, mely az Egyedi Előfizetői Szerződés aláírásával, tehát írásban történik.
Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei:
A szolgáltatás igénybevétele az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötése és az abban meghatározott
díjak fizetése mellett lehetséges.
Kis- és középvállalkozások az előfizetői szerződés megkötésekor írásbeli nyilatkozattal kérhetik az
egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történő alkalmazását.
A szolgáltatás igénybevételének fontosabb műszaki paraméterei az Egyedi Előfizetési Szerződés „Az
Előfizető kötelezettségei” című fejezetében kerülnek rögzítésre.
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Szolgáltató megtagadhatja az Egyedi Előfizetési Szerződés megkötését, amennyiben az Előfizetőnek
korábbi Egyedi Előfizetői Szerződéséből eredően díjtartozása van, vagy a korábbi Egyedi Előfizetési
Szerződését az Előfizető érdekkörében bekövetkező változás miatt egy éven belül mondták fel.
Az ajánlat tartalmi elemei:
a) személyes adatok, amennyiben értelmezhető
aa) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye
ab) az előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma
ac) az előfizető születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve
ad)

kiskorú,

vagy

cselekvőképességében

az

előfizetői

szerződés

megkötésével

összefüggő

jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott előfizető esetén az utólag fizetett díjú
szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésben a törvényes képviselő aa)–ac) pont szerinti adatai
ae) az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, szükség esetén pénzforgalmi
számlaszáma
af) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek
b) a Szolgáltató adatai
ba) a Szolgáltató neve, székhelye, levelezési címe
bb) a Szolgáltató cégjegyzékszáma
bc) a központi ügyfélszolgálat telefonszáma és e-mail címe
bd) a hibabejelentő valamennyi elérhetősége
be) az internetes honlap elérhetősége
bf) az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége, amennyiben az egyes fejezetek külön-külön is
elérhetők, a fejezetek elérhetősége
c) az előfizetői szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás
ca) a szolgáltatás, a díjcsomag megnevezése, az előfizető által kért szolgáltatások, az előfizető
tájékoztatása arról, hogy az igénybe vett szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e, az előfizetői hozzáférési
pont helye
cb) a szolgáltatás megkezdésének határideje
cc) alapvető díjszabás (rendszeres díjak, különösen előfizetési díj, forgalmi díj), utalás arra, hogy a
szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi egyéb díj az Általános Szerződési Feltételekben hol található,
azzal, hogy e díjak az egyedi előfizetői szerződés részét képezik anélkül, hogy azok az egyedi előfizetői
szerződésben tételesen fel lennének sorolva
cd) a díjfizetés módja
ce) a számlakibocsátás határideje
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cf) telefonszolgáltatás esetén az előfizető hívószáma, amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatáshoz
telefonszámot rendelt és az rendelkezésre áll, vagy amennyiben az előfizetői szerződéskötés
időpontjában nem áll rendelkezésre, az előfizetői hívószám közlésének határideje
cg) a nyújtott kedvezmények meghatározása és mértéke
d) az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama, jelenlévők között kötött határozott idejű előfizetői
szerződés esetén a határozott időtartam lejáratának napja
e) amennyiben értelmezhető, az előfizető egyértelmű (igen/nem) nyilatkozatai megadásának, a
nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje
ea) az előfizetői névjegyzékkel
eb) a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásával
ec) az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő személyes
adatok kezelésével
ed) a tételes számlamelléklet, vagy a hívásrészletező igénylésével
ee) az előválasztással választott közvetítő Szolgáltatóval
ef) az egyéni előfizetői minőséggel
eg) a kis- és középvállalkozási minőséggel
eh) az egyedi előfizetői szerződésben foglaltak megismerésével
ei) a 8. § (2) bekezdés szerinti, a felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételével
kapcsolatos nyilatkozat az Eht.-ban foglaltaknak megfelelően
f) amennyiben a Szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként
összeghatárokat, vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén az Eht. 137. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti korlátozással él, az erre vonatkozó külön feltételek, valamint ezek
elfogadásáról szóló, az előfizető külön, egyértelmű (igen/nem) nyilatkozata
g) utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák az előfizetői szerződés
módosításának eseteit, feltételeit, az egyoldalú módosítás esetén az előfizetőt megillető jogokat
h) utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák az előfizetői szerződés
megszűnésének eseteit, feltételeit és jogkövetkezményeit
i) utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák azt, hogy jogvita esetén
milyen típusú eljárások állnak az előfizető rendelkezésére, valamint ezen eljárásokkal és az eljáró
szervekkel kapcsolatos tájékoztatás
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j) utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák a szolgáltatói
szerződésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minőségére, korlátozására,
szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a
díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét
k) utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák az előfizetői szerződés
szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit
l) utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések
megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjait, valamint a hibabejelentések és
számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat
Az Igénylő által bejelentett adatok valódiságának ellenőrzése
Szolgáltató jogosult az Igény bejelentését követően, illetve az Előfizetői szerződés megkötésével
egyidejűleg az Igénylő, képviselője vagy meghatalmazottja személyazonosságának ellenőrzését hitelt
érdemlő módon elvégezni a hivatalos okiratok alapján, jogosult továbbá a meghatalmazás
jogszerűségének ellenőrzésére is. Szolgáltató ellenőrzési jogosultságától függetlenül az adatok és a
meghatalmazás valódiságáért és jogszerűségéért az Igénylő tartozik felelősséggel.
Egyéni igénylő esetén a bejelentett Igényben vagy az Előfizetői szerződésben feltüntetett adatok
ellenőrzése az Egyéni igénylő személyazonosító igazolványának és lakcímkártyájának bemutatásával
történik.
Üzleti igénylő esetén a bejelentett Igényben vagy az Előfizetői szerződésben feltüntetett adatok és a
képviseleti jogosultság ellenőrzése
jogi személy Üzleti igénylő esetén
- 30 napnál nem régebbi állapotra vonatkozó hiteles cégkivonattal vagy cégbizonyítvánnyal, vagy
a képviseletre jogosult által kinyomtatott és aláírt cégkivonattal, létesítő okirattal, egyéb bejegyző
okirattal vagy a cégbírósági bejegyző végzés eredeti példányának hiteles másolatával, és
- a jogi személy Üzleti igénylő képviseletére jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási
címpéldányának vagy az azzal egyenértékű, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának
bemutatásával
egyéni vállalkozó Üzleti igénylő esetén az egyéni vállalkozói igazolvány bemutatásával
őstermelő Üzleti igénylő esetén az őstermelői igazolvány bemutatásával
társasház Üzleti igénylő esetén a társasház alapító okirata és/vagy a szervezeti és működési
szabályzata bemutatásával, vagy ha ezen okiratok a képviseleti jogosultságot nem igazolják, a
szerződéskötésre feljogosító közgyűlési határozat bemutatásával történik.
Ha az Üzleti igénylő nevében nem a képviseletre jogosult jár el, az Üzleti igénylő képviseletére való
jogosultságot igazoló, fent felsorolt okiratokon kívül a képviseletre jogosult által adott érvényes és
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hatályos meghatalmazás is szükséges, amely igazolja, hogy az Üzleti igénylő képviseletében fellépő
magánszemély jogosult az Üzleti igénylő képviseletére.
Az ingatlan használatára vonatkozó jogcím igazolásaként a Szolgáltató szükség esetén elkérheti az
Igénylőtől az alábbi okiratokat: lakcímkártya, bérleti, albérleti, adásvételi szerződés ide vonatkozó része.
A fenti okiratok bemutatásának megtagadása esetén a Szolgáltató a szerződéskötésre vonatkozó Igényt
elutasíthatja.
Fizetőképesség vizsgálata
Szolgáltató az Előfizetői szerződés megkötése előtt és Előfizetői szerződés hatálya alatt bármikor jogosult
az Igénylő és az Előfizető fizetőképességét akár harmadik személyek igénybevétele útján vizsgálni, és
az ehhez szükséges információkat illetve az ezeket igazoló okmányokat kérni.
Kedvezményes vagy részletfizetésre történő eszköz- illetve készülékvásárlás esetén, ha az Igénylő vagy
az Előfizető a Szolgáltatóval szemben a vásárlást megelőző 5 éven belül bármikor bruttó 20.000 Ft-ot
meghaladó, lejárt tartozással rendelkezett, a Szolgáltató jogosult a fizetőképesség vizsgálat során
figyelembe venni a tartozás tényét.
A vizsgálat eredményének függvényében a Szolgáltató jogosult – a fizetőképesség vizsgálatának
eredményére való utaláson kívül további indokolás nélkül – az Előfizetői szerződés megkötését
megtagadni, vagy a Szolgáltatás igénybevételét vagyoni biztosíték, óvadék vagy egyéb más biztosíték
(pl. bankgarancia, kezesség, előleg stb.) biztosításához kötni.
A biztosíték mértékét a Szolgáltató az összes körülmény figyelembe vételével, egyedileg állapítja meg,
amely során (a fentieken felül) figyelembe veheti a korábbi kedvezményes eszköz- illetve
készülékvásárlásból eredő tartozást is.
Ha az Igénylő a fizetőképességi vizsgálathoz szükséges adatokat nem bocsájtja rendelkezésre, a
Szolgáltató az Előfizetői szerződés megkötését megtagadhatja.
A fizetőképességi vizsgálat eredményének függvényében a Szolgáltató jogosult az Előfizetői szerződés
megkötését, módosítását és/vagy a kedvezményes készülék vásárlását megfelelő vagyoni biztosíték
megfizetéséhez kötni, amelyből az Előfizető díjtartozása, illetve károkozása esetén közvetlenül
kielégítheti díj- illetve kártérítési igényét.
A vagyoni biztosíték összegét a Szolgáltató a fizetőképességi vizsgálat eredménye, az igényelt
Szolgáltatás és díjcsomag típusa, a Szolgáltató által értékesített eszközök értéke, kedvezményes
készülékvásárlás esetén a készülék értéke, az előfizetői jogviszony időtartama alatt az Előfizető korábbi
szerződésszerű teljesítése (így pl. határidőre történő díjfizetés), és az eset összes körülményei alapján,
saját szabad mérlegelése szerint állapítja meg.
Amennyiben a megkötött Előfizetői szerződés alapján a létesítés, illetőleg a Szolgáltatás nyújtásának
megkezdése azért nem lehetséges, mert a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételét előleg, vagy más
vagyoni biztosíték megfizetéséhez kötötte, és az Előfizető az előleg vagy vagyoni biztosíték összegét a
számlán feltüntetett határidőben nem teljesítette, ez olyan, az Előfizető érdekkörébe tartozó oknak
Általános Szerződési Feltételek | BudgeTalk
CG-Systems Kft.

12

minősül, amely miatt az Előfizetői szerződés a megkötésétől számított 90. napon megszűnik, a Felek
pedig kötelesek egymással a szerződés megszűnésének időpontjában elszámolni.
Amennyiben az Előfizető a biztosítékadási kötelezettségének eleget tesz, úgy a Szolgáltató a
biztosítékot, az Egyedi előfizetői szerződésben meghatározott határozott időtartam leteltét követően
átvezeti az Előfizető folyószámlájára, amennyiben az Előfizetőnek nincs a Szolgáltató felé díjtartozása.
Az átkönyvelt összeget a Szolgáltató a továbbiakban az Előfizető által történt befizetésként kezeli, az
Előfizető kérésére visszautalja az Előfizető számára, ennek hiányában az átkönyvelést követően kiállított
számlákon szereplő szolgáltatási díjak és készülék- részletek kiegyenlítésére folyamatosan beszámítja.
Amennyiben Előfizetői szerződés megkötése mellett kedvezményes készülékvásárlás is történt, és a
Szolgáltató az előfizetői jogviszonyból eredő díjtartozás miatt az arra irányadó szabályok szerint az
Előfizetői szerződést rendkívüli felmondással felmondja, a Szolgáltató jogosult a vagyoni biztosíték
összegét a kiegyenlítetlenül maradt díjtartozással, és készülékrészletekkel összefüggő Szolgáltatói igény
kielégítésére felhasználni.

2.2. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatok listája
a) személyes adatok, amennyiben értelmezhető
aa) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye
ab) az előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma
ac) az előfizető születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve
ad)

kiskorú,

vagy

cselekvőképességében

az

előfizetői

szerződés

megkötésével

összefüggő

jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott előfizető esetén az utólag fizetett díjú
szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésben a törvényes képviselő aa)–ac) pont szerinti adatai
ae) az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, szükség esetén pénzforgalmi
számlaszáma
af) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek
b) a Szolgáltató adatai
ba) a Szolgáltató neve, székhelye, levelezési címe
bb) a Szolgáltató cégjegyzékszáma
bc) a központi ügyfélszolgálat telefonszáma és e-mail címe
bd) a hibabejelentő valamennyi elérhetősége
be) az internetes honlap elérhetősége
bf) az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége, amennyiben az egyes fejezetek külön-külön is
elérhetők, a fejezetek elérhetősége
c) az előfizetői szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás
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ca) a szolgáltatás, a díjcsomag megnevezése, az előfizető által kért szolgáltatások, az előfizető
tájékoztatása arról, hogy az igénybe vett szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e, az előfizetői hozzáférési
pont helye
cb) a szolgáltatás megkezdésének határideje
cc) alapvető díjszabás (rendszeres díjak, különösen előfizetési díj, forgalmi díj), utalás arra, hogy a
szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi egyéb díj az Általános Szerződési Feltételekben hol található,
azzal, hogy e díjak az egyedi előfizetői szerződés részét képezik anélkül, hogy azok az egyedi előfizetői
szerződésben tételesen fel lennének sorolva
cd) a díjfizetés módja
ce) a számlakibocsátás határideje
cf) telefonszolgáltatás esetén az előfizető hívószáma, amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatáshoz
telefonszámot rendelt és az rendelkezésre áll, vagy amennyiben az előfizetői szerződéskötés
időpontjában nem áll rendelkezésre, az előfizetői hívószám közlésének határideje
cg) a nyújtott kedvezmények meghatározása és mértéke
d) az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama, jelenlévők között kötött határozott idejű előfizetői
szerződés esetén a határozott időtartam lejáratának napja
e) amennyiben értelmezhető, az előfizető egyértelmű (igen/nem) nyilatkozatai megadásának, a
nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje
ea) az előfizetői névjegyzékkel
eb) a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásával
ec) az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő személyes
adatok kezelésével
ed) a tételes számlamelléklet, vagy a hívásrészletező igénylésével
ee) az előválasztással választott közvetítő Szolgáltatóval
ef) az egyéni előfizetői minőséggel
eg) a kis- és középvállalkozási minőséggel
eh) az egyedi előfizetői szerződésben foglaltak megismerésével
ei) a 8. § (2) bekezdés szerinti, a felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételével
kapcsolatos nyilatkozat az Eht.-ban foglaltaknak megfelelően
f) amennyiben a Szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként
összeghatárokat, vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén az Eht. 137. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti korlátozással él, az erre vonatkozó külön feltételek, valamint ezek
elfogadásáról szóló, az előfizető külön, egyértelmű (igen/nem) nyilatkozata
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g) utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák az előfizetői szerződés
módosításának eseteit, feltételeit, az egyoldalú módosítás esetén az előfizetőt megillető jogokat
h) utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák az előfizetői szerződés
megszűnésének eseteit, feltételeit és jogkövetkezményeit
i) utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák azt, hogy jogvita esetén
milyen típusú eljárások állnak az előfizető rendelkezésére, valamint ezen eljárásokkal és az eljáró
szervekkel kapcsolatos tájékoztatás
j) utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák a szolgáltatói
szerződésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minőségére, korlátozására,
szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a
díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét
k) utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák az előfizetői szerződés
szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit
l) utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések
megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjait, valamint a hibabejelentések és
számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat

2.3. Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a
szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, személyi, tárgyi és
egyéb korlátai
A Szolgáltató az Előfizetői szolgáltatásokat Magyarország területén nyújtja.
Az egyes Szolgáltatásokkal elérhető földrajzi területeket a Szolgáltató határozza meg, és azok körét
szabadon változtathatja, ide nem értve a Szolgáltató esetleges egyetemes szolgáltatásait.
A Szolgáltató az Előfizetői hozzáférési pontot a választása szerinti műszaki hozzáférés típuson helyezi
el, figyelembe véve az igényelt létesítési helyen a Szolgáltató rendelkezésére álló műszaki lehetőségeket,
és a technológiai megvalósíthatóságot.
A Szolgáltató az alábbi személyi előfeltétellel köt Előfizetői szerződést:
a) Egyéni igénylő, egyéni vállalkozó és őstermelő Üzleti igénylő esetében magyarországi lakóhely, vagy
megfelelően igazolt tartózkodási jog, egyes Szolgáltatások esetében betöltött 18. életév.
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b)

a fenti a pontban nem említett Üzleti igénylő esetén magyarországi székhely, telephely, vagy

fióktelep igazolása.
Az Előfizetői szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele lehet, hogy az Előfizető rendelkezzék a
szolgáltatás

igénybevételéhez

szükséges

elégséges

feltételekkel,

így

különösen

megfelelő

végberendezéssel, tápáram ellátással és/vagy a szolgáltatás létesítéséhez alkalmas telepítési hellyel.
Az Előfizetői szolgáltatás igénybevétele érdekében az Előfizetőnek biztosítania kell az Előfizetői
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök üzemképes állapotát, ezen eszközök alkalmassá
tételét az Előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez az Előfizetői szerződés időtartama alatt.

2.4. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati
végponthoz, hálózathoz történő csatlakozására és a szolgáltatás
megkezdésére vállalt határidő
A szolgáltatás hozzáférési pont olyan pont, ahol Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételét az Előfizető
számára biztosítja, a szolgáltatás igénybevételének fontosabb műszaki paraméterei teljesülése esetén.
A szolgáltatás hozzáférés létesítésének vállalási ideje az alábbi táblázatban meghatározott idő. Ezen
célérték és a létesítés egyéb feltételei az Egyedi Előfizetési Szerződésben kerülnek meghatározásra,
melyek eltérhetnek az ÁSZF-ben meghatározott célértéktől. A szolgáltatás igénybevétele előtt Feleknek
meg kell győződni ezen feltételek teljesüléséről.
Társszolgáltató bevonásával nyújtott szolgáltatás esetén a rendelkezésre állás maximum a
társszolgáltató által vállalt célérték lehet.
A beszédátviteli és távbeszélő szolgáltatás vonatkozásában Szolgáltató az alábbi minőségi
paramétereket biztosítja:
Szolgáltatás minőségi

Szolgáltatás minőségi minimál

követelmény

követelmény

15 nap

30 nap

A szolgáltatáshoz való
hozzáférés létesítésének vállalt
határideje
a szerződéskötéstől számítva

A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek az esetek 80%-ában teljesített határideje.
Új hozzáférés létesítésnek minősül az első hozzáférés létesítés, az áthelyezés, az Előfizetőnél további
hozzáférés létesítése, ha a létesítés fizikai megvalósítást igényel helyhez kötött Előfizetői hozzáférés
igénybevétele esetén. Amennyiben Szolgáltató és Előfizető megegyezik, hogy több vonal vagy
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szolgáltatási tétel megrendelését lépcsőzetesen teljesíti, akkor minden egyes jóváhagyott szállítási
időpont külön megrendelésnek számít mérési szempontból. Amikor egy igénybejelentő többféle
helyszínen létesített szolgáltatást rendel, akkor a szolgáltatásnak az egyes helyszíneken történő
biztosítása mérési szempontból külön megrendelésnek számít.
Kizárt esetek különösen:
visszavont megrendelések
új Előfizetői hozzáférés létesítése nélküli bekapcsolás
azok az esetek, amikor a szolgáltatást Előfizetőnek kell aktiválnia (pl. pre-paid szolgáltatások)
ha a létesítés az Előfizető valamely helységébe való bejutástól függ és ez nem lehetséges a megkívánt
időben
ha az igénylő halasztást, vagy későbbi időpontot kért a létesítésre
Szolgáltató által nyújtott mindegyik szolgáltatás vonatkozásában érvényes, hogy a szolgáltatás
létesítésének határidejénél, a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített paraméterektől a Felek
az Egyedi Előfizetési Szerződésben eltérhetnek.

2.5. Mobil internet-hozzáférés, mobil rádiótelefon, műholdas, valamint
földfelszíni digitális műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók
esetén a 2/2015. NMHH rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott
felmondás feltételei
Szolgáltató nem tartozik ezen szabályozás alá.

3. AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
3.1.A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás leírása
3.1.1 Internet protokoll alapú beszédátviteli / távbeszélő szolgáltatás
Az Internet protokoll alapú beszédátviteli szolgáltatás lényege, hogy a távbeszélő, illetve a mobil
rádiótelefon hálózat, valamint az Internet protokoll hálózat(ok) összekapcsolásával az összekapcsolt
hálózatok Előfizetői beszéd- és fax-átviteli kapcsolatot alakíthatnak ki. Az IP hálózatokon nyújtott
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beszédátviteli szolgáltatások esetén egyes fax berendezések működésével problémák lehetnek, ezért a
szerződés megkötése előtt célszerű ezek vizsgálata.
Az IP alapú beszédátvitel minősége eltér a közcélú távközlési hálózaton bonyolított beszédátvitel
minőségétől. ADSL vagy kábelnet kapcsolaton keresztül történő igénybevétel esetén - a távközlési
kapcsolat technikai sajátosságaiból adódóan, valamint Előfizető a hangátvitellel azonos időben
megvalósuló általános célú Internet-használatának függvényében – a beszédátvitelben előfordulhat
átmeneti minőségromlás.
Szolgáltató az Előfizetők számára hozzáférhető helyhez kötött, nomadikus és mobiltelefon jellegű
Internet protokoll alapú telefonszolgáltatást nyújt, melyet Előfizetők az Előfizetői Szerződés hatálya alatt
bármikor

igénybe

vehetnek

a

hálózaton

biztosított

interfészhez

csatlakoztatott

távközlő

végberendezéssel. A szolgáltatás nyújtása során beszéd valós idejű, közvetlen átvitele és kapcsolása
történik úgy, hogy e szolgáltatás bármely Előfizetője internetes hálózati végponthoz kapcsolt távközlő
végberendezésről indított vagy fogadott hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal, melynek
elérése az Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervében meghatározott választási eljárás útján lehetséges.
A szolgáltatás igénybe vehető Szolgáltató, vagy bármely harmadik fél szolgáltató által biztosított
távközlési és internet hozzáférési hálózaton keresztül (ha az adott Szolgáltatóval összekapcsolási
szerződés van vagy az adott szolgáltató összekapcsolási szerződésben van olyan más szolgáltatóval,
akivel Szolgáltató már összekapcsolódott). A szolgáltatás jellegéből fakadóan annak közvetlen
használatához Internetkapcsolat szükséges, kivéve ha a szolgáltatást Megrendelő behívószám
használatával éri el.
Az alapszolgáltatás keretében Előfizető belföldi (helyi, helyközi és távolsági), nemzetközi és mobil
rádiótelefon hálózatba irányuló hívást kezdeményezhet a végponthoz csatlakoztatott végberendezés
használatával.
Helyi hívásnak minősül az azonos prefixen belüli, helyhez kötött telefonállomások közötti hívás.
Távolsági hívásnak minősül a két különböző földrajzi számozási területen lévő, helyhez kötött telefon
állomások közötti hívás.
Nemzetközi hívásnak minősül a külföldi helyhez kötött telefonállomásra, valamint a külföldi mobil
rádiótelefon állomásra irányuló hívás.
Mobil rádiótelefon hálózatba irányuló hívásnak minősül a belföldi mobil rádiótelefon szolgáltatók
kapcsolási számainak hívása.
Szolgáltató biztosítja előfizetői számára a segélyhívó szolgálatok elérését, valamint a jelentős piaci erővel
rendelkező és az egyetemes telefon-szolgáltatók által működtetett országos, minden helyhez kötött és
mobil rádiótelefon kapcsolási számára kiterjedő tudakozó szolgáltatás igénybevételét.
Előfizetők telefonállomása telefonszámmal rendelkezik, belföldi és nemzetközi helyhez kötött vagy mobil
rádiótelefon állomásokról hívható. A telefonállomás azon belföldi helyhez kötött és mobil rádiótelefon
állomásokról hívható, amelyek szolgáltatójával a Szolgáltató összekapcsolási szerződést kötött, vagy
valamely harmadik szolgáltatóval kötött tranzit megállapodás keretében a hálózata elérhető.
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A szolgáltatás alkalmas telefonbeszélgetések lebonyolítására és a 3.1.1 pont alatti korlátozások
figyelembe vételével fax készülékek közötti adatátvitelre.
A hívás létrejön akkor is, ha tényleges beszélgetés nem történik, azonban a hívott oldalon lévő
végberendezés (pl. hangposta, üzenetrögzítő, fax, alközpont, Call Center, modem), vagy más
berendezés fogadja a hívást.
Szolgáltató minden előfizetőjének évente egyszer felajánlja átvételre az egyetemes távközlési
szolgáltató által kiadott ingyenes előfizetői névjegyzéket. A névjegyzéket Szolgáltató elektronikus úton
biztosítja.
Szolgáltató biztosítja előfizetőinek a számhordozhatóságot azon társszolgáltatók tekintetében,
amelyekkel erre összekapcsolási szerződést kötött. Ha adott előfizető másik telefon szolgáltatót választ,
Szolgáltatónál használt telefonszámát átviheti az új szolgáltatóhoz, amennyiben ennek feltételei
fennállnak.
A távbeszélő szolgáltatás 9007/1998 (SK.12.) KSH közleményben közzétett osztályozás (SZJ szám)
alapján a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
· Nyilvános helyi távbeszélő szolgáltatás (64.20.11.0) Ide tartozik a helyi hívási területek közötti
kapcsolat megteremtése és fenntartása érdekében végzett kapcsoló- és átviteli szolgáltatás. A
hangátvitel mellett egyéb jelek átvitelére is szolgál (pl. fax, telex) és díjazása lehet forgalomarányos
vagy átalánydíjas. Ez a szolgáltatás az előfizetők számára hozzáférést enged Szolgáltató teljes
hálózatához és néhány esetben korlátozott számú kapcsolási körzethez is.
· Nyilvános távolsági távbeszélő szolgáltatás (64.20.12.) Ide tartoznak a hagyományos (analóg)
távbeszélő-szolgáltatások, amelyek hangátvitelt biztosítanak a helyi hálózatból a belföldi, illetve a
nemzetközi hálózatba; valamint a telex-, távíró-, telex és telefax-szolgáltatások.
· Nyilvános belföldi távolsági távbeszélő szolgáltatás (64.20.12.1)
· Nyilvános nemzetközi távolsági távbeszélő szolgáltatás (64.20.12.1)
3.1.2 Kiegészítő szolgáltatások
A kiegészítő szolgáltatások a telefon-alapszolgáltatáshoz kapcsolódóan egyéb (hálózati és/vagy
információs) szolgáltatásokat nyújtanak az előfizetőknek. Szolgáltató központja által támogatott
kiegészítő szolgáltatások közül kiválasztott szolgáltatásokat Előfizetők a Szolgáltatótól rendelhetik meg,
igénybe

vételük

Előfizető

számára

opcionális.

Szolgáltató

kialakíthat

olyan

kiegészítő

szolgáltatáscsomagokat, amelyeket az előfizetők csak mint egész rendelhetnek meg. A kiegészítő
szolgáltatások nyújtására a jelen Általános Szerződési Feltételek csak kifejezett ez irányú rendelkezés
esetén vonatkozik.
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3.1.3 Szolgáltatáscsomagok
A fenti beszédátviteli távbeszélő szolgáltatások egyes típusainak részletes leírását jelen ÁSZF 4. számú
melléklete tartalmazza. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az egyes típusokon belül, illetve az
egyes típus elemeiből szolgáltatáscsomagokat állítson össze. Az egyes szolgáltatáscsomagok
megjelölését és díjait jelen ÁSZF 4. számú melléklete tartalmazza. Szolgáltató a szolgáltatáscsomagok
leírását az ügyfélszolgálatán és az Interneten (http://budgetalk.com) is elérhetővé teszi, azok
változásáról az előfizetőket 15 nappal a változás hatályba lépése előtt értesíti.

3.2. A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe
A vonatkozó hatósági engedélyek érvényességi ideje alatt a szolgáltatásnak időbeli korlátja a Felek által
meghatározott idő, mely idő alatt a szolgáltatás igénybe vehető.
Az előre tervezett karbantartás miatti részleges vagy teljes szüneteltetésről Szolgáltató az Előfizetőt a
5.1. pont szerint meghatározott módon, és az ügyfélmenedzsereken keresztül értesíti.
Az ÁSZF területi hatálya Magyarország területére terjed ki. A szolgáltatás területileg nem korlátozott,
Magyarország teljes területén igénybe vehető. Szolgáltató hálózata nemzetközi hálózathoz kapcsolódik,
ezáltal lehetővé válik a szolgáltatás nemzetközi létrehozása.

3.3. A segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, a segélyhívó
szolgáltatások használatára, valamint a hívó helyére vonatkozó
információhoz való hozzáférésre, és az információk felhasználására
vonatkozó leírás
A szolgáltatást igénybevevő számára elérhetőek a következő segélyhívó számok:
104
105
107
112
A segélyhívók elérhetősége: 0-24 óráig az év 365 napjában.
A segélyhívások indítása ingyenes.
Segélyhívás esetén, kivéve a nomadikus számokat, mindig a hívó lokalizációjának megfelelő, a lokális
segélyhívó központot kapcsolja a Szolgáltató. Nomadikus számok esetén a budapesti segélyhívókat
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kapcsolja a Szolgáltató. A segélyhívásnál a Szolgáltató továbbítja a segélyhívás fogadója felé a hívó
kapcsolási számát is.

3.4. Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e
A jelen Általános Szerződési Feltételekkel érintett szolgáltatások nem minősülnek egyetemes
szolgáltatásnak.

3.5. A Szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont
helye
A szolgáltatás hozzáférési pont olyan pont, ahol Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételét Előfizető
számára biztosítja, a szolgáltatás igénybevételének fontosabb műszaki paraméterei teljesülése esetén.
A konkrét szolgáltatás hozzáférési pont helyét az Egyedi Előfizetői Szerződés tartalmazza.
Szolgáltató felelőssége saját eszközeinek és hálózatának üzemeltetésére és a vállalt minőségi célértékek
azokon belüli teljesítésére terjed ki. Szolgáltató semmilyen körülmények között nem felel hálózatának
elérhetetlensége miatt az egyéb társszolgáltatók, internet- vagy telekommunikációs szolgáltatók
hibájáért. Előfizető ilyen esetekben a társszolgáltató, internet- vagy telekommunikációs szolgáltató
felelősségi és felügyeleti körébe tartozó ügyfélszolgálaton, vagy annak felügyeleti szervénél élhet
panasszal.
Szolgáltató nem felel harmadik fél szolgáltató által nyújtott internet- vagy telekommunikációs hálózat
hibáiból eredő károkért.
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4. AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE, BIZTONSÁGA
4.1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás
minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő
követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló NMHH
rendeletben meghatározott egyedi, továbbá a szolgáltató által önként
vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelményeinek célértékei
4.1.1. A beszédátviteli és távbeszélő szolgáltatás vonatkozásában Szolgáltató az
alábbi minőségi, műszaki és egyéb paramétereket biztosítja a szolgáltatás során

Szolgáltatás minőségi

Szolgáltatás minőségi minimál

követelmény

követelmény

A bejelentett minőségi
panaszok hibaelhárítási

72 óra

72 óra

95%

92%

Sikertelen hívások aránya

2,5%

3%

Hívás felépítési ideje

12 másodperc

35 másodperc

Kezelő, hibafelvevő válaszideje

60 másodperc

35 másodperc

10-6

10-4

15 nap

15 nap

határideje
A szolgáltatás rendelkezésre
állása

Bit hibaarány hozzáférési
vonalanként másodlagos
felhasználás esetén
Forgalommérésen alapuló
számlázás esetén a bejelentett
számlapanaszok kivizsgálási és
elintézési határideje

4.1.2 Éves rendelkezésre állási érték
Az éves rendelkezésre állási érték számítása Szolgáltató statisztikája alapján történik. Az érték az adott
évben Szolgáltatóhoz érkező hibabejelentések (Szolgáltató érdekkörében bekövetkező hibák esetén)
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időpontjai és a hibaelhárítások között eltelt idő összessége. Az összes hibásan teljesített órák száma
egyenlő a hibabejelentések nyilvántartásai alapján összesített hibásan teljesített órák számával.
4.1.3 A sikertelen vizsgálóhívások maximális aránya
Nagy forgalmú időszakban (hétfőtől péntekig 9-17 óráig) kezdeményezett összes vizsgálóhíváshoz
képest. A vizsgálószámokat Szolgáltató listájából véletlenszerűen kell kiválasztani és a mutatók
meghatározásakor annyi mérést kell végezni, amely biztosítja, hogy a mért érték és a mérési pontosság
együtt ne haladja meg a célértéket.
4.1.4 Sikeres hívások felépítésének maximális időtartama
(hívás felépítési idő) az ide irányuló vizsgálóhívások esetében:
· Közvetlen IP címzés esetén 12 másodperc
· E.164 szám IP címre történő konvertálása esetében 12 másodperc
· E.164 szám IP címre történő konvertálása esetében, clearing house-on keresztül vagy bolyongás
esetén 15 másodperc
· Email alias cím IP címre való fordítása esetén 25 másodperc
4.1.5 Díjazás hitelességének célértékei
A díjazás hitelességének célértékei mindenben megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban támasztott
kritériumoknak.
- Az adatgyűjtéshez használt eszközök és módszerek biztosítják, hogy a tényleges kapcsolati idő és a
mért szolgáltatási idő közötti eltérés egy másodpercet ne haladjon meg
- Szolgáltató az igénybevétel kezdési és befejezési időpontját, valamint a napszakváltást a közép-európai
zónaidőhöz képest két másodperc pontossággal méri
- A pontatlanul mért forgalmú igénybevételek száma nem lehet nagyobb, mint a szolgáltató által a
tárgyidőszakban azonos módon mért forgalmú igénybevételek számának egy tízezrede
- Az előfizető fogyasztásának túllépése, valamint rendellenes fogyasztói szokások esetén a túlfogyasztási
korlát vagy a rendellenes fogyasztói szokás hibás mérése, valamint az értesítési kötelezettség hibás
teljesítésének száma sem a mérés sem az értesítés tekintetében nem haladhatja meg az összes
kötelezettség tízezredét
- Az összes hibásan kiszámolt díjú igénybevétel teljes számlázási összege nem haladhatja meg a
szolgáltató által a tárgyidőszakban kiszámlázott kapcsolási és forgalmi díjak összegének egy tízezred
részét
- Tízezer mért forgalmú igénybevételből legfeljebb egy eredményezhet túlszámlázást
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4.2. Amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást,
menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére,
vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más
szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő
hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése
Jelen Általános Szerződési Feltételekben érintett szolgáltatásnál nem alkalmazunk, illetve végzünk olyan
menedzselést, ami hatással lenne a szolgáltatás minőségére. A hibaelhárítás kapcsán tett
beavatkozásokat nem értjük ide.

4.3. Tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a szolgáltató a hálózat
és szolgáltatás biztonságát és a hálózat egységét befolyásoló
eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal
kapcsolatban tehet
Szolgáltató a szolgáltatás meghatározott címen történő igénybevételét jogosult ellenőrizni. Előfizető
előre egyeztetett időpontban köteles biztosítani Szolgáltató részére a szolgáltatáshoz biztosított
eszközök használatának helyszíni ellenőrzését, kicserélését és birtokba vételét. Amennyiben Előfizető az
előre egyeztetett időpontban az ellenőrzést nem teszi lehetővé, úgy Előfizető köteles a Díjszabás szerinti
kiszállási díjat Szolgáltató részére megfizetni. Szolgáltató az ellenőrzés akadályozása esetén a szerződést
felmodhatja.

4.4. Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei
4.4.1 Az Előfizető berendezéseire vonatkozó rendelkezések
Előfizető minden olyan berendezést alkalmazhat, amely rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel
és megfelel az alábbi feltételeknek:
· rendelkeznek a szükséges megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy a hírközlési hatóság típus-, esetleg
egyedi engedélyével, vagy
· ellátták a külön jogszabály szerinti CE, illetve H megfelelőségi jelöléssel, és megfelelő létesítés és
rendeltetésszerű használat mellett teljesítik a vonatkozó jogszabályban meghatározott alapvető
körülményeket, valamint teljesítik e rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit.
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Szolgáltató nem vállal felelősséget Előfizető berendezésének nem megfelelő műszaki színvonalából,
vagy a meghibásodásából eredő szolgáltatás-kimaradásért vagy minőségromlásért.
4.4.2 Szolgáltató berendezéseire vonatkozó rendelkezések:
Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatást biztosító berendezések
· rendelkeznek az üzemeltetéshez szükséges megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy a hírközlési hatóság
típus-, esetleg egyedi engedélyével, vagy
· ellátták a külön jogszabály szerinti CE, illetve H megfelelőségi jelöléssel, és megfelelő létesítés és
rendeltetésszerű használat mellett teljesítik a vonatkozó jogszabályban meghatározott alapvető
körülményeket és teljesítik a jogszabályok által előírt egyéb rendelkezéseket.
Az előfizetői hozzáféréshez használt, Előfizető használatában lévő berendezések üzemeltetésével járó
költségek Előfizetőt terhelik, pl.: tápfeszültség díja, villámvédelmi berendezések, stb.
Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonát képező berendezést az Egyedi Előfizetői Szerződésben
meghatározott helyen rendeltetésszerűen használni, gondoskodni a berendezések megőrzéséről,
megóvásáról, azo(ko)n semmiféle átalakítást nem végezhet.
Szolgáltató a tulajdonában levő berendezés(ek) rendeltetésszerű használatát jogosult ellenőrizni.
Előfizető előre egyeztetett időpontban köteles biztosítani Szolgáltató részére a Szolgáltató tulajdonában
levő berendezések használatának helyszíni ellenőrzését. Amennyiben Előfizető az előre egyeztetett
időpontban az ellenőrzést nem teszi lehetővé, úgy az Előfizető köteles a Szolgáltató által kiszámlázott
kiszállási díjat Szolgáltató részére megfizetni. Szolgáltató az ellenőrzés akadályozása esetén a szerződést
felmondhatja.
Szolgáltató

tulajdonában

levő

berendezések

rendeltetésszerű

használat

mellett

bekövetkező

meghibásodása, vagy üzemképtelensége esetén Szolgáltató vállalja, hogy az Egyedi Előfizetői
Szerződésben meghatározott feltételek szerint a berendezéseket megjavítja, vagy csere berendezést
biztosít.
Rongálódást,

meghibásodást,

a

berendezés

elvesztését

Előfizető

köteles

haladéktalanul

az

ügyfélszolgálati irodában bejelenteni. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató tulajdonában lévő
berendezések javítását, karbantartását csak Szolgáltató, illetve Szolgáltató megbízottja végezheti.
Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonát képező berendezéseket az előfizetői szerződés megszűnése
esetén a megszűnést követő munkanapon rongálásmentes és üzemképes állapotban Szolgáltató részére
rendelkezésre bocsátani.
Amennyiben Előfizető a Szolgáltató tulajdonát képező berendezést nem az Egyedi Előfizetői
Szerződésben meghatározott helyen, nem rendeltetésszerűen vagy egyébként szerződés-ellenesen
használja, Szolgáltató a szerződést 15 napos határidővel felmondhatja.
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Amennyiben Előfizető a Szolgáltató tulajdonában levő berendezést nem, vagy nem üzemképes
(javíthatatlan) állapotban adja vissza, köteles Szolgáltató részére a berendezések értékét megtéríteni.
Amennyiben Előfizető a Szolgáltató tulajdonában levő berendezéseket üzemképes, de megrongált vagy
javíthatóan hibás állapotban adja vissza, úgy Előfizető köteles Szolgáltató kárát, a javítások teljes
költségét Szolgáltató által biztosított elszámolás szerint megtéríteni.
Amennyiben Előfizető a Szolgáltató tulajdonában levő berendezéseket nem a meghatározott időben
bocsájtja Szolgáltató rendelkezésére, Szolgáltató az ezen késedelemből igazoltan származó kárát és az
Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kötbért is érvényesítheti.

5. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, KORLÁTOZÁSA,
FELFÜGGESZTÉSE:

5.1. Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az
előfizető által kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, a
díjfizetéshez kötött szüneteltetés esetei
A szolgáltatás szünetelhet, ha a szerződés teljesítése átmeneti jelleggel akadályba ütközik. Ez történhet
a Szolgáltatónál felmerült okból, az Előfizető kérésére, valamint az Előfizetőnek felróható okból.
A szolgáltatást Szolgáltató szüneteltetheti az Előfizető szünetelést legalább 15 nappal megelőző
értesítése mellett, a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt, amennyiben más
ésszerű gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre. A fenti szünetelés naptári hónaponként
nem haladhatja meg az 1 napot.
Szolgáltató elháríthatatlan külső ok, vagy jogszabály alapján feljogosított szerv rendelkezése alapján
szüneteltetheti a szolgáltatást.
Előfizető kérelmére a szolgáltatás a szolgáltatás teljes időtartama alatt összesítve maximum 6 hónap
időtartamra szüneteltethető.
Az ilyen szünetelés időtartama a rendelkezésre állás időtartamába nem számít bele, a határozott idejű
Előfizetői szerződés időtartamába azonban beleszámít.
Ha Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre – ide nem értve a rendszeres
karbantartást – a szünetelés időtartama alatt Előfizető a szünetelés időtartamára díjfizetésre nem
köteles.
A szolgáltatás szünetelhet minkét fél érdekkörén kívül eső okból (vis maior). Ha a szünetelés oka mindkét
fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt Előfizető a szünetelés időtartamára díjfizetésre
nem köteles.
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Előfizető kérelmére történő szüneteltetés időtartamára Előfizetőnek az Egyedi Előfizetési Szerződésben
megállapított mértékű havi rendelkezésre tartási díjat kell fizetnie, mely nem lehet több az Egyedi
Előfizetési Szerződésben megállapított havi előfizetői díjnál. Pre-paid szolgáltatás esetén a rendelkezésre
tartási díj megegyezik az előfizetéshez rendelt telefonszámok havidíjával, külön rendelkezésre állási díj
nem kerül megállapításra.
Amennyiben Előfizető a hat hónap elteltét követően nem intézkedik a szolgáltatás visszakapcsolásáról,
akkor az Egyedi Előfizetési Szerződés megszűnik, és Szolgáltató jogosult az Egyedi Előfizetési
Szerződésben meghatározott jogkövetkezmények érvényesítésére.
Ha Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból kerül sor a szolgáltatás szüneteltetésére és a szüneteltetés
egy hónapon belül a 48 órát meghaladja, Szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfizetési
díjat.
Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetőségének újbóli biztosításáért a Díjszabásban feltüntetett
visszakapcsolási díjat számolhat fel.

5.2. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az
előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom
korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői
csökkentésének esetei és feltételei, továbbá a megvalósításának
módjai
Amennyiben Szolgáltató által kibocsájtott bizonylat kiegyenlítését annak fizetési határidejéig Előfizető
elmulasztja, Szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére (felfüggesztésére), az Általános
Szerződési Feltételekben meghatározott feltételekkel. Előfizető a hátraléknak és a vonatkozó egyéb
díjaknak egyösszegű megfizetése után veheti ismételten igénybe a szolgáltatást.
A szolgáltatások minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére (korlátozás) Szolgáltató az Előfizető
egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult:
a) Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így
különösen, ha Előfizető a szolgáltatás hozzáférési ponthoz megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező
végberendezést, vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott
b) Előfizető a szolgáltatást Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti,
vagy átengedi
Szolgáltató köteles a korlátozást haladéktalanul megszüntetni, ha Előfizető a korlátozás okát
megszünteti és erről Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez. Szolgáltató a szolgáltatás
igénybe vehetőségének újbóli biztosításáért a Díjszabásban feltüntetett visszakapcsolási díjat számolhat
fel.
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Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását Előfizető egyidejű elektronikus vagy postai levélben történő
értesítése mellett szüneteltetheti, ha:
· Előfizetőnek a díjtartozásról szóló fizetési felszólításban megjelölt határidőt követően is díjtartozása
van, és Előfizető az esetleges díjtartozása megfizetésének biztosítására vagyoni biztosítékot nem adott
· Előfizetővel szemben felszámolást, csődeljárást vagy végelszámolást rendeltek el, e körülmény
Szolgáltató tudomására jutásától kezdődően, amíg Előfizető nem ad a jelen ÁSZF-ben meghatározott,
de legfeljebb a szolgáltatás 12 havi díjának megfelelő vagyoni biztosítékot
· Előfizető a szolgáltatáshoz használt berendezést a szerződésben foglaltaktól eltérően üzemelteti,
átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol
· Előfizető a szolgáltatás használata során a szolgáltatást, vagy annak minőségét bármilyen módon
befolyásolja, illetve a jelen ÁSZF 3. számú mellékletét képező Etikai kódexben foglaltakat megszegi
A vagyoni biztosíték formája lehet - a felek megállapodásától függően – pl.: óvadék, bankgarancia,
jelzálogjog, kezességvállalás.
A fentebb meghatározott esetekben a szünetelés annak kezdő időpontjától a visszakapcsolásig, vagy az
Előfizetői szerződés felmondás útján történő megszűnésének időpontjáig tart. A szüneteltetés ideje
beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. A szünetelés az Előfizetői jogviszony folytonosságát nem
érinti, azonban a szünetelés ideje a határozott idejű Előfizetői szerződés időtartamába nem számít bele.
Amennyiben Előfizető a szünetelés okát megszünteti, úgy Szolgáltató a szolgáltatást visszakapcsolja. Ha
Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, úgy azok bármelyikével kapcsolatban elkövetett
szerződésszegés esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatást valamennyi előfizetésnél egyidejűleg
szüneteltetni. Ha a szolgáltatás a fentebb leírt okok alapján szünetel, Előfizető a szünetelés idejére teljes
díjfizetésre köteles.
Szolgáltató korlátozás esetén is köteles biztosítani:
· Előfizető hívhatóságát
· a segélyhívó hívások továbbítását
· Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségét
· Szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségét
A pénzügyi, vagy adatforgalmi korlát 80%-ának elérését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul
SMS, vagy e-mail üzenetet küldeni, vagy a számítógépen felugró ablak formájában Előfizetőt erről
értesíteni és figyelmeztetni a korlát túllépésének következményeire.
A pénzügyi vagy adatforgalmi korlát túllépéséről a szolgáltató az előző bekezdés szerint köteles értesíteni
Előfizetőt és tájékoztatni a teljes körű szolgáltatás további igénybevételéhez szükséges teendőiről,
feltüntetve a határértéken felüli igénybevétel költségeit.

Általános Szerződési Feltételek | BudgeTalk
CG-Systems Kft.

28

A szolgáltatás korlátozásának módja: a kimenő hívások blokkolása (kivéve a segélyhívó és
ügyfélszolgálati számokat).

5.3. Az előfizetői szolgáltatás felfüggesztésének esetei és feltételei
A szolgáltatás 15 napot meghaladó korlátozását követően, amennyiben a szolgáltató az Eht. 134. § (7)
bekezdésében foglaltak szerint nem mondja fel az előfizetői szerződést, a szolgáltatást legfeljebb 6
hónapra felfüggesztheti. A szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztése alatt díjat nem számít fel.
Amennyiben a szolgáltatás felfüggesztési oka változatlanul fennáll, a szolgáltató a szolgáltatás
felfüggesztése időtartamának utolsó napjára 15 napos felmondási idővel az előfizetői szerződést
felmondhatja.
A szolgáltató jogosult az előfizetői szerződést legalább 15 napos felmondási idővel felmondani, és ennek
tartamára a szolgáltatást felfüggeszteni, amennyiben a rendelkezésre álló adatok, információk alapján
valószínűsíthető, hogy az előfizető az előfizetői szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybevétele
céljából a szolgáltatót lényeges körülmény – így különösen a személyes adatok – vonatkozásában
megtévesztette.

6. ÜGYFÉLKAPCSOLAT, HIBAELHÁRÍTÁS, PANASZKEZELÉS,
JOGVITÁK

6.1. Hibabejelentések kezelése, folyamata, a vállalt hibaelhárítási
határidő, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hiba
elhárítására vonatkozó eljárás
Szolgáltató hibabejelentőt működtet napi 24 órában, az év minden napján, melyeken Előfizető
közvetlenül jelezheti a szolgáltatás meghibásodását. Szolgáltató hibaelhárító szolgálatot üzemeltet a
szolgáltatás megbízhatóságának folyamatos biztosítása érdekében.
A hibabejelentő elérhetősége: +36.1.300.4.300
Szolgáltató a bejelentett hibák elhárításának célértékeit a jelen ÁSZF 4. pontjában rögzíti. Ezen
célértékektől Felek az Egyedi Előfizetési Szerződésben eltérhetnek. A megállapított célértékek
Szolgáltató általi teljesítési kötelezettsége alól kivételt képez a Vis Major esete (lásd Definíciók), továbbá
amikor az állomásokat nem lehet megközelíteni, vagy a munkavégzés feltételei nem állnak fenn.
Egyebekben hibaelhárítási tevékenységének végzése közben Szolgáltató köteles az Előfizető
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létesítményeire előírt munka-, tűz-, baleset-, és környezetvédelmi rendszabályok maradéktalan
betartására.
Szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett
intézkedéseket visszakövethető módon elektronikus úton rögzíti, és az adatkezelési szabályok
betartásával azt legalább egy évig megőrzi.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) Előfizető értesítési címét vagy más azonosítóját
b) az előfizetői hívószámot vagy más azonosítót
c) a hibajelenség leírását
d) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra)
e) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét
f) a hiba okát
g) a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét (eredménytelenségét
és annak okát)
h) az Előfizető értesítésének módját és időpontját: a hiba bejelentésének visszaigazolását, valamint a
hibaelhárítás bejelentésének idejét
Szolgáltató a hibabejelentést Előfizető részére visszaigazolja, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba
veszi.
Az elvégzett vizsgálat alapján Szolgáltató haladéktalanul és megfelelő indokolással értesíti az Előfizetőt
arról, hogy
a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba Előfizető érdekkörébe tartozó okból merült
fel
b) a hiba kijavítását megkezdte
c) a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért Előfizető
részére az ÁSZF-ben meghatározott díjcsökkentést nyújt
Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az Előfizető helyiségében és Előfizető által
meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás Felek megállapodása szerinti időpontban a
Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, a hibaelhárítási határidő a kiesés
időtartamával meghosszabbodik.
A hiba határidőn túli elhárítása esetén Szolgáltató kötbért fizet.
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6.2. Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén
Szolgáltató köteles a szolgáltatást a jogszabályokban, az előfizetői szerződésben és a hírközlési hatóság
előírásaiban rögzített műszaki követelményeknek megfelelően nyújtani.
A szolgáltatás késedelmes, vagy hibás teljesítése esetén Szolgáltató az Előfizető vagyonában okozott
közvetlen, igazolt kárért felel. Szolgáltató nem felel Előfizető elmaradt hasznáért.
Szolgáltató nem felel a harmadik fél által okozott erőszakos rongálás okozta kárért, továbbá a Vis Major
esetek következtében bekövetkezett kárért.

6.3. Az előfizetői panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció és
kártérítési igények intézése)
Észrevételek fogadása az Ügyfélszolgálaton történik.
Előfizető az Ügyfélszolgálatnál, valamint a személyes ügyfélmenedzsernél szóban vagy írásban
bejelentést tehet, amelyet Szolgáltató köteles írásban rögzíteni és/vagy nyilvántartásba venni.
Az előfizetők az ügyfélszolgálatnál, valamint a személyes ügyfélmenedzsereknél szerződéskötési,
módosítási, megszüntetési igényüket, számlareklamációjukat, szüneteletetési igényüket bejelenthetik,
hibabejelentést tehetnek, a szolgáltatással kapcsolatban információt kérhetnek.
Ügyfélfogadási időn kívül üzenetrögzítő és fax fogadja a beérkező hívásokat, amelyekre az
ügyfélszolgálat munkatársai, valamint a személyes ügyfélmenedzser válaszol.
Szolgáltató a bejelentést 30 napon belül kivizsgálja és az eredményről írásban értesíti Előfizetőt.
Szolgáltató

telefonos

ügyfélszolgálatára

érkező

előfizetői jogviszonyt

érintő

megkereséseket,

panaszokat, valamint Szolgáltató és Előfizető közötti telefonos kommunikációt külön jogszabályban
meghatározottak szerint Szolgáltató rögzíti, és visszakereshető módon legalább egy évig megőrzi.
6.3.1 Számlázással kapcsolatos panaszok
Előfizető a Szolgáltató által megküldött számlát a számlában szereplő fizetési határidőig kifogásolhatja
meg.
Előfizető a kifogást írásban nyújthatja be Szolgáltató részére.
Szolgáltató a reklamációt nyilvántartásba veszi és legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. E határidő
elmulasztása esetén Szolgáltató nem jogosult az előfizetői szerződést felmondani.
Ha Előfizető a bejelentést a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be Szolgáltatóhoz, és a bejelentést
Szolgáltató nem utasítja el öt (5) napon belül a jelen pont 5. bekezdésben foglaltak szerint, a
bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának
időtartamával meghosszabbodik.
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Ha Előfizető a Szolgáltató által követelt díj összegszerűségét vitatja, Szolgáltatónak kell bizonyítania,
hogy a számlázási rendszere zárt, a díj számlázása, továbbá megállapítása helyes volt.
Előfizető kérésére Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy Előfizető az adatkezelési szabályok
figyelembevételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a fizetendő díj számításához
szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást.
A megalapozottan kifogásolt díjnak az Egyedi Előfizetési Szerződésben meghatározott késedelmi
kamattal megnövelt összegét Szolgáltató a következő számlán, de legkésőbb 30 napon belül jóváírja.
6.2.2 A szolgáltatás műszaki tartalmával kapcsolatos panaszok
Ha Előfizető a szolgáltatás műszaki tartalmával szemben kifogással él, akkor Szolgáltató köteles azt 48
órán belül, vagy az Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározott időn belül kivizsgálni és az eredményt
30 napon belül írásban megküldeni Előfizetőnek.

6.4. Az ügyfélszolgálat működése, az ügyfelek szolgáltató által vállalt
kiszolgálási ideje
A telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői bejelentésről a Szolgáltató hangfelvételt készít, amelyet
visszakereshető módon a bejelentés időpontjától számítva legalább egy évig megőriz. A hibaelhárítással
kapcsolatos valamennyi adatot, így az azzal kapcsolatos hangfelvételeket, a Szolgáltató a
hibaelhárítástól számított egy éves elévülési időtartam végéig megőriz.
A személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése keretében
a Szolgáltató az ügyfélszolgálat által bonyolított telefonos beszélgetésről készített hangfelvételnek az
érintett Előfizető általi visszahallgatását - kérésre - a Szolgáltató által biztosított ügyfélszolgálati
helyiségben lehetővé teszi.
A hangfelvétel másolatát a szolgáltató az Előfizető kérelmére 30 napon belül, vagy a Hatóság felhívására
a felhívásban megjelölt határidőn belül rendelkezésre bocsátja. Az Előfizető részére előfizetői
bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen másolatot biztosít.

6.5. A tudakozó szolgáltatás igénybevétele
Szolgáltató Előfizető nyilatkozatának megfelelően a hordozott előfizetői számoknak az előfizetői
nyilvántartásban, valamint a tudakozóban való közzétételéről gondoskodik.
A Szolgáltató tudakozó szolgálatot nem tart fenn.
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A Szolgáltató a Díjszabásban meghatározott díj ellenében biztosítja, hogy az Előfizető igénybe vehessen
országos tudakozó szolgáltatást, továbbá az ilyen tudakozó Szolgáltatóknak megadja – az Előfizető
hozzájárulásától függően – az Előfizető nevét, lakcímének a Szolgáltatóval nyilvánosságra hozatal
céljából közölt részét, és kapcsolási számát.

6.6. tájékoztatás a szolgáltatással összefüggő jogviták peres és peren
kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető
testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok,
békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik
(cím, telefonszám, egyéb elérhetőség) feltüntetése;
Előfizető panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 38. § (3)
bekezdésének figyelembevételével meghatározott eljárás kerül alkalmazásra.
Előfizető a Szolgáltató által felszámított díjjal kapcsolatos reklamációjának elutasítása miatt a területileg
illetékes hírközlési hivatalhoz jogosult fordulni.
(1) A Szolgáltató és az Előfizető az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos panaszokat az pontjában
foglaltak szerint közvetlenül rendezheti.
(2) Ha a felek egymással nem tudnak megegyezni, az előfizetői szerződésből eredő vitájuk ügyében az
egy éves elévülési időn belül a területileg illetékes hírközlési hatósághoz, ezen belül a Média és Hírközlési
Biztoshoz, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi Felügyelőségéhez, illetve békéltető
testülethez vagy bírósághoz fordulhatnak.
6.6.1 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(1) Az Előfizető a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat a Szolgáltatónak a szolgáltatás
minőségével, a hibaelhárítással, vagy a díjszámítással kapcsolatos eljárásának vitatása esetén. A Média
és Hírközlési Biztos az elektronikus hírközlési szolgáltatást, illetve médiaszolgáltatást igénybe vevő
felhasználókat, előfizetőket, nézőket, hallgatókat, fogyasztókat, illetve sajtótermék olvasóit megillető,
elektronikus hírközléssel és a médiaszolgáltatásokkal, sajtótermékekkel kapcsolatos jogok, valamint
méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítésében működik közre.
(2) A Hatóság szerveinek listáját és elérhetőségét az 1.6 pont tartalmazza.
(3) Az előfizetői szerződéssel kapcsolatos hatósági ügy tárgyában (kérelemmel, bejelentéssel) a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság eljárása a hatósági eljárás kezdeményezésére okot adó körülmény
bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kezdeményezhető.
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(4) Amennyiben a kérelmező a (3) bekezdésben foglalt hatósági eljárás kezdeményezésére okot adó
körülmény

bekövetkezéséről

csak

később

szerzett

tudomást,

vagy

a

kérelem,

bejelentés

előterjesztésében akadályoztatva volt, úgy a (3) bekezdésben foglalt határidő a tudomásszerzéstől vagy
az akadály megszűnésével veszi kezdetét. Az előfizetői szerződéssel kapcsolatos hatósági ügy
tekintetében egy éven túl hatósági eljárás nem kezdeményezhető. E határidő jogvesztő.
6.6.2 A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési szolgáltató általi intézésének
rendjével, kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban az Eht-ban és a végrehajtására kibocsátott
jogszabályban

meghatározott

rendelkezések

fogyasztókkal

szembeni

megsértése

esetén

a

fogyasztóvédelmi hatóság jár el A területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségek listáját és
elérhetőségét az 1.5 pont tartalmazza.
6.6.3 A Gazdasági Versenyhivatal
A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése esetén a Gazdasági Versenyhivatal jár
el, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas. A Gazdasági
Versenyhivatal illetékessége országos, elérhetősége: Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levelezési
cím: 1245 Budapest 5. Pf.1036 Telefon: (06 1) 472 8851 Telefax: (06 1) 472 8905
6.6.4 A békéltető testületek
Az Előfizető a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény alapján a megyei (fővárosi) kereskedelmi
és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhat. A békéltető testületek
hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a
termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti
szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e
célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés
hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása
érdekében.
A békéltető testületek listáját és elérhetőségét az alábbi táblázat tartalmazza.
Testület

Cím

Telefon

Fax

(06 76) 501 525

(06 76) 501 538

Bács-Kiskun megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

6000 Kecskemét,

mellett szervezett Békéltető

Árpád krt. 4.

Testület
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Baranya Megyei Békéltető
Testület

7625 Pécs, Majorosy

(06 72) 507 150

(06 72) 507 152

5600 Békéscsaba,

(06 66) 324 976

(06 66) 451 775

Penza ltp. 5.

(06 66) 446 354

(06 66) 324 976

3525 Miskolc,

(06 46) 501 091

Szentpáli u. 1.

(06 46) 501 870

I. u. 36.

Békés megyei Kereskedelmi és
Iparkamara mellett szervezett
Békéltető Testület
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Gazdasági Kamarák mellett
működő Békéltető Testület
Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara mellett működő
Békéltető Testület
Csongrád megyei Kereskedelmi
és Iparkamara mellett működő
Békéltető Testület
Fejér megyei Kereskedelmi és
Iparkamara mellett működő
Békéltető Testület

1016 Budapest,
Krisztina krt. 99

(06 1) 488 2131

6721 Szeged, Párizsi

(06 62) 554 250

krt. 8- 12.

/118 mellék

(06 46) 501 099

(061) 488-2186

(06 62) 426 149

8000
Székesfehérvár,

(06 22) 510 310

(06 22) 510 218

(06 96) 520 202

(06 96) 520 218

(06 52) 500 749

(06 52) 500 720

Hosszúsétatér 4-6.

Győr-Moson-Sopron megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Békéltető

9021 Győr, Szent
István út 10/a.

Testület
Hajdú-Bihar megyei Békéltető
Testület

4025 Debrecen,
Petőfi tér 10.

Heves megyei Kereskedelmi és
Iparkamara mellett működő
Békéltető Testület

3300 Eger, Faiskola

(06 36) 416 660

u. 15.

/105 mellék

(06 36) 323 615

Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Békéltető

5000 Szolnok,
Verseghy park. 8.

(06 56) 510 610

(06 36) 370 005

(06 34) 513 010

(06 34) 316 259

(06 32) 520 860

(06 32) 520 862

Testület
Komárom-Esztergom megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

2800 Tatabánya, Fő

mellett szervezett Békéltető

tér 36.

Testület
Nógrád megyei Békéltető

3100 Salgótarján,

Testület

Alkotmány u. 9/A
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Pest megyei Békéltető Testület

1055 Budapest,
Kossuth L. tér 6-8.

Somogy Megyei Békéltető
Testület

7400 Kaposvár,
Anna u. 6.

(06 1) 269 0703

(06 1) 269 0703

(06 82) 501 000

(06 82) 501 046

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

4400 Nyíregyháza,

(06 42) 311 544

mellett szervezett Békéltető

Széchenyi u. 2.

(06 42) 420 180

(06 42) 311 750

Testület
Tolna megyei Békéltető Testület

7100 Szekszárd,
Arany J. u. 23-25.

Vas megyei Kereskedelmi és
Iparkamara mellett működő
Békéltető Testület
Veszprém Megyei
Fogyasztóvédelmi Békéltető
Testület
Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara mellett szervezett
Békéltető Testület

9700 Szombathely,
Honvéd tér 2.

8200 Veszprém,
Budapest u. 3.

8900 Zalaegerszeg,
Petőfi u. 24.

(06 74) 411-661

(06 74) 411 456

(06 94) 312 356

(06 94) 316 936

(06 88) 429 008

(06 88) 412 150

(06 92) 550 514

(06 92) 550-525

6.6.5 A bíróság
(1) Az Előfizető előfizetői jogviszonyával kapcsolatos polgári jogi igényét – a Polgári Perrendtartás
szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesítheti.
(2) A Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság adatai: Pesti Központi Kerületi Bíróság (1051.
Budapest, Markó utca 25.)
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7. DÍJAK, DÍJSZABÁS, DÍJFIZETÉS, SZÁMLÁZÁS, KÁRTÉRÍTÉS,
KÖTBÉR:

7.1. Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása,
mértéke, ennek keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak,
díjazási időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak,
kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések,
ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális
használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt, az
előfizetői szerződés megszűnése, módosítása, a szolgáltatás
szüneteltetése, korlátozása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási
feltételek, ideértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást,
díj visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és számlázás módja,
rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj
A szolgáltatás díjazása szabadáras. A szolgáltatások díja a Felek megállapodása alapján az Egyedi
Előfizetői Szerződések mellékletében egyedileg kerülhetnek meghatározásra.
A fizetendő egyszeri díjak, rendszeres díjak és forgalmi díjak listaárait a Díjszabás tartalmazza.
A Díjszabásban található árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
A Díjszabás Szolgáltató weboldalán, valamint ügyfélszolgálati helyiségében elérhető.
7.1.1 Egyszeri díjak:
A belépési (rendszerbe kapcsolási) díj
Szolgáltató a választott szolgáltatás díjazási feltételeitől függően a szolgáltatás beindításáért, illetve a
választott szolgáltatás keretében Előfizetőnek biztosított berendezések üzembe helyezéséért egyszeri
díjként belépési, vagy bekapcsolási díjat számíthat fel. A belépési díjakat a Díjszabás tartalmazza.
Műszaki eszközök, és azok üzembe helyezésének díja
Egyes szolgáltatások igénybevételének tárgyi feltétele az Előfizető részéről, hogy - túl a megfelelő
Előfizetői hozzáférésen - az egyes szolgáltatástípusok leírásánál részletezett megfelelő berendezéssel
rendelkezzen. Ezen berendezések üzembe helyezési díjának összegét – amennyiben azokat valamilyen
formában Szolgáltató biztosítja – általános esetben (ha Szolgáltató biztosítja az adott berendezést) a
Díjszabás, egyedi esetben, ha Előfizető biztosítja a berendezést, akkor az Egyedi Előfizetői Szerződés
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tartalmazza. A műszaki eszközök díja – tekintettel az átadás jogcímének eltérőségére (tulajdonba-, vagy
használatba adás, stb.), az eszközfajták nagy mennyiségére, és az igénybe vétel, illetve az eszköztípus
gyakorta opcionális mivoltára - az Egyedi Előfizetői Szerződésben kerül meghatározásra.
7.1.2 Rendszeres díjak:
Az előfizetési díj
Az előfizetési díj minden megkezdett számlázási időszakra számított fix díj, amelyet az Előfizető a
választott szolgáltatás és a szolgáltatás keretében az Előfizetőnek biztosított berendezések
rendelkezésre állásáért, illetve a választott szolgáltatásban benne foglalt forgalmi időmennyiségért fizet.
Ha a szolgáltatás megkezdésére vagy szüneteltetésére a számlázási időszak közben kerül sor, akkor az
előfizetési díj időarányos része fizetendő, és a benne foglalt forgalmi időmennyiség is időarányosan
csökken,

szünetelés

esetén

tekintettel

az

5.

pontban

írt

további

szabályokra.

Az

egyes

szolgáltatáscsomagok előfizetési díjait a Díjszabás tartalmazza.
7.1.3 Forgalmi díjak
A forgalmi díj minden megkezdett számlázási időszakra számított változó összegű díj, amelyet Előfizető
a szolgáltatás igénybevételével arányosan fizet. A forgalmi díj kiszámításának alapját képezheti a
szolgáltatás igénybevételének ideje (percdíj), kapcsolási díj, az átvitt vagy tárolt adat mennyisége
(megabyte díj), illetve egyéb mért adat. Az egyes szolgáltatáscsomagok díjait a Díjszabás tartalmazza.
A segélyhívó számok és Szolgáltató ügyfélszolgálatának hívása saját hálózatából minden időben
díjmentes.
Szolgáltató számlázási egysége 15 másodperces. Minden megkezdett egység díjköteles.
Szolgáltató Előfizetővel kötött Egyedi Előfizetői Szerződésekben ettől eltérő számlázási egységet és
díjakat is kiköthet.
Szolgáltató a kezdeményezett hívásokra kapcsolási díjat nem számít fel.
Szolgáltató az aktuális forgalmi- és kapcsolási díjakról a szolgáltatás weboldalán kereshető formában,
online módon, mindenre kiterjedő tájékoztatást ad.
7.1.4 Díjazási időszakok
Utólagos fizetésű jogviszonnyal rendelkező szolgáltatás esetén a forgalmi díjak a megelőző hónap első
és utolsó napja között mért forgalom alapján kerülnek meghatározásra. A hónap első és utolsó napja
között megállapított aktuális rendszeres díjak előre fizetendőek.
Előre fizetett szolgáltatások esetén a rendszeres díjak a szolgáltatás aktiválásának fordulónapjával
minden hónap azonos napján kerülnek levonásra a rendelkezésre álló egyenlegből.
Az előfizetői- és forgalmi díjakon kívül eső díjakat Szolgáltató külön számlában érvényesítheti.
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7.1.5 Díjcsomagok
A díjcsomagok kialakításának eszközét Szolgáltató nem alkalmazza.
7.1.6 A hibajavításhoz kapcsolódó díjak
Előfizető érdekkörében bekövetkezett, de nem Szolgáltató hibájából keletkezett hiba javításáról, a
megrendelt és elvégzett munka ellenértékéről Szolgáltató bizonylatot állít ki, melyet Előfizető köteles 8
napon belül megtéríteni. A hibajavítás költségei az alábbi tételekből állhatnak:
· Kiszállási díj (Díjszabás szerint)
· Rezsi óradíj (Díjszabás szerint)
· Alvállalkozó költsége
· Felhasznált anyagok és eszközök díja
A szolgáltatásban bekövetkezett, Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavításának átmeneti vagy
tartós lehetetlensége esetén Előfizető a szüneteltetés időtartalmára vonatkozó díj fizetésére nem
köteles.
7.1.7. Kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a
kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra
vonatkozó bármely követelményt
A kedvezmények nyújtásának feltételrendszere egyedi elbírálású, ezért azok meghatározása az Egyedi
Előfizetői Szerződésben történik.
Kedvezmény elvesztése esetén fizetendő díj
Amennyiben az Egyedi Előfizetői Szerződés az Előfizető által vállalt kedvezményes időtartam lejárta előtt
Előfizető érdekkörében felmerült okból (Előfizető szerződésszegése, Előfizetői hozzáférés áthelyezés
esetén kívüli megszűnése, stb.) megszűnik, Előfizető a szerződés érvényességi ideje alatt nyújtott
kedvezményeket elveszíti és köteles a nyújtott kedvezményeket Szolgáltató részére megfizetni.
7.1.8 Az előfizetés megszűnése alkalmával esedékessé váló díjak
A szerződés megszűnésével kapcsolatban Szolgáltató külön díjat nem számít fel. A felmondási idő alatt
esedékessé váló, a szolgáltatásra vonatkozó rendszeres- és forgalmi díjakról Szolgáltató nem mond le.
A szerződés megszűnése Előfizetőt nem mentesíti a szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési
kötelezettségeinek teljesítése alól. Előfizető túlfizetése esetén Szolgáltató a túlfizetés mértékéig a díjat
visszatéríti az Előfizető által megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással 8 napon belül.
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7.1.9. Az előfizetés módosítása alkalmával esedékessé váló díjak
Átírási díj
Szolgáltató a jelen ÁSZF 9.2. pontjában szabályozott átírás teljesítéséért egyszeri díjként átírási díjat
számíthat fel, amelynek mértékét a Díjszabás tartalmazza.
Áthelyezési díj
Szolgáltató a jelen ÁSZF 2.3. pontjában szabályozott Előfizetői hozzáférés címének módosításért,
áthelyezéséért egyszeri díjként áthelyezési díj felszámítására jogosult, amelynek mértékét a Díjszabás
tartalmazza.
7.1.10 A szolgáltatás szüneteltetése alkalmával esedékessé váló díjak
A kikapcsolási díj
Előfizető kérésére ideiglenesen szüneteltetett szolgáltatás kikapcsolásakor Szolgáltató egyszeri díjat
számíthat

fel

(kikapcsolási

díj).

A

díj

mértékét

a

Díjszabás

tartalmazza.

A

szolgáltatás

visszakapcsolásáért Szolgáltató csak az Díjszabásban meghatározott díjat (visszakapcsolási díj)
számolhatja fel.
Havi rendelkezésre tartási díj
Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásért Előfizető által fizetendő azon díj, amelyet Előfizető kérésére
történő szolgáltatás szüneteltetése alatt az Előfizetőnek fizetnie kell.
A visszaállítási díj
A szolgáltatás Előfizető által kért szünetelése esetén, illetve amennyiben a szolgáltatás szüneteltetésére
vagy korlátozására kerül sor, Előfizető visszaállítási díjat köteles fizetni, amelynek összegét a Díjszabás
tartalmazza.
7.1.11 A szolgáltatás korlátozása alkalmával esedékessé váló díjak
Az előfizetési díj
A szolgáltatás Előfizető szerződésszegése miatti korlátozása esetén Szolgáltató a teljes havi előfizetési
díj számlázására jogosult.
A kikapcsolási díj
A szolgáltatás Előfizető szerződésszegése miatti korlátozása esetén a korlátozás bevetetésekor
Szolgáltató egyszeri díjat számíthat fel (kikapcsolási díj). A díj mértékét a Díjszabás tartalmazza.
A visszakapcsolási díj
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A korlátozás feloldásáért Szolgáltató csak az Díjszabásban meghatározott díjat (visszakapcsolási díj)
számolhatja fel.
7.1.12 Díjazási feltételek, ideértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást,
díj visszatérítési kötelezettséget is

7.1.13 A díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége
Előfizető a szolgáltatási díjakat az Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározott módon köteles
megfizetni.
Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével járó díjak számlázását a választott elszámolási módtól
függetlenül a hatályos számviteli- és adójogszabályoknak megfelelően, zárt rendszerben biztosítja.
Utólagos

fizetésű

szolgáltatások

esetén

az

elszámolás

rendje

alapértelmezés

szerint

havi

rendszerességű, amelytől Felek az Egyedi Előfizetői Szerződésben eltérhetnek. Szolgáltató az Előfizető
által igénybe vett, utólagos fizetésű szolgáltatások tekintetében minden hó elseje és nyolcadika között
állít ki bizonylatot, azt Előfizető részére a kiállítás dátumától számított 8 napon belül, elektronikus, vagy
postai úton, az Előfizető által választható módon küldi meg.
Előre fizetett szolgáltatások esetén Szolgáltató az Előfizető egyenlegének feltöltésére érkezett összeg
Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezésének értéknapjával, a beérkezés dátumától számított 8
napon belül, elektronikus, vagy postai úton, az Előfizető által választható módon, az egyedi előfieztői
szerződésben meghatározott módon küldi meg számláját.
Előfizető köteles a rendszerről történő lekapcsolásig keletkezett minden hátralékos díjat a késedelmi
kamattal növelt összeggel együtt megfizetni.
Amennyiben Előfizető a havi rendszerességgel fizetendő díjakról a megadott időpontig nem kapja meg
számláját, azt köteles az ügyfélszolgálatnak haladéktalanul bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából
származó következményekért Előfizető tartozik felelősséggel.
7.1.14 A számlák kézbesítésének időpontja
Előre fizetett szolgáltatás esetén a feltöltés időpontjától számított 3 munkanapon belül küldi meg
Szolgáltató a számláját.
Utólagos fizetésű szolgáltatásoknál a kézbesítés minden hónap 10. napjáig történik.
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7.1.15 Minden egyéb díj
Behajtással kapcsolatos adminisztráció díja
Amennyiben Előfizető a Szolgáltatóval szolgáltatás igénybe vétele végett létesített jogviszonyából eredő
fizetési kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, és ezért Szolgáltató kénytelen a követelés
érvényesítését behajtási útra terelni, behajtással kapcsolatos adminisztrációs díjátalány felszámítására
jogosult, amelynek mértékét a jelen ÁSZF 4. számú melléklete DÍJSZBAÁS tartalmazza.
Hiteles dokumentum igénylés díja
Előfizető jogosult Szolgáltatótól a Szolgáltató és Előfizető jogviszonya kapcsán keletkezett
dokumentumokból hiteles másolatot igényelni. A hiteles másolat igénylése kapcsán Előfizető díjfizetésre
köteles, amennyiben az ÁSZF vagy az Egyedi Előfizetői Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik
valamely típusú hiteles dokumentum kapcsán. A fizetendő díjat jelen a DÍJSZABÁS határozza meg.
Késedelmi kamat
Ha Előfizető a számlán feltüntetett fizetési határidőt elmulasztja, a Szolgáltató jogosult késedelmi
kamatot számíthat fel a késedelem első napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig terjedő időszakra.
A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes
jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege.
Közvetített áruk és szolgáltatások ellenértékének továbbszámlázása
Ha Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatással együtt saját nevében más távközlési szolgáltatótól vagy
szállítótól vásárolt árukat és szolgáltatásokat is továbbértékesít, úgy ezen áru vagy szolgáltatás
továbbértékesítésének tényét a kiállított számlán feltünteti.
Ide kell érteni a számhordozási díjat is.

7.2. A különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt érintő eltérések
Előfizető köteles a számlák kifizetését 8 napos fizetési határidővel banki átutalás útján teljesíteni – kivéve
nyilván az egyenleg-feltöltésről utólag készült számlákat. Felek jelen feltételtől eltérhetnek az Egyedi
Előfizetői Szerződésben. A számlák teljesítése minden esetben az Egyedi Előfizetői Szerződésben
meghatározott bankszámlára történik.
A díjfizetés lehetséges az ügyfélszolgálaton személyesen készpénzzel, valamint banki átutalással.
Szolgáltató semelyik fizetési mód választása esetén sem számít fel külön díjat.
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7.3. A kártérítési eljárás szabályai
A kártérítési eljárás ügyintézése a panaszkezelési eljárás keretében történik.

7.4. Az előfizetőt megillető kötbér meghatározása, mértéke és a
kötbérfizetés módjai
Szolgáltató köteles a szolgáltatást a jogszabályokban, az előfizetői szerződésben és a hírközlési hatóság
előírásaiban rögzített műszaki követelményeknek megfelelően nyújtani.
A szolgáltatás késedelmes, vagy hibás teljesítése esetén Szolgáltató az Előfizető vagyonában okozott
közvetlen, igazolt kárért felel. Szolgáltató nem felel Előfizető elmaradt hasznáért.
Szolgáltató nem felel a harmadik fél által okozott erőszakos rongálás okozta kárért, továbbá a Vis Major
esetek következtében bekövetkezett kárért.
Szolgáltató köteles a szolgáltatást a Szerződés megkötésétől számított 30 napon belül megkezdeni. Jelen
Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határidőtől Felek az Egyedi Előfizetési Szerződésben
eltérhetnek. Amennyiben Felek az Egyedi Előfizetési Szerződésben más teljesítési határidőben
állapodnak meg, úgy az Egyedi Előfizetési Szerződésben meghatározott határidőt kell érvényesnek
tekinteni.
Szolgáltató kötbér fizetésére köteles:
a. az Előfizető kötelező értesítésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden késedelmes
nap után az értesítés megtörténtéig
b. a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a hiba elhárításáig terjedő időszakra
A kötbér mértéke a vetítési alap
a. kétszerese az a) pont szerinti esetben
b. négyszerese a b) pont szerinti esetben, ha a hiba következtében Előfizető az előfizetői szolgáltatást
a Szolgáltató által vállalt minőséghez képest alacsonyabb minőségben képes csak igénybe venni
c. nyolcszorosa a b) pont szerinti esetben,
ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni.
A kötbér meghatározásához szükséges vetítési alap:
a. a hiba bejelentését megelőző hat hónapra az Előfizető által az adott előfizetői szerződés alapján a
hibabejelentéssel érintett előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás
esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg
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b. hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén annak teljes időtartama alatt, az adott
előfizetői szerződés alapján a hibabejelentéssel érintett előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett
(előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg
c. ha a hiba bejelentését megelőzően Előfizető az adott előfizetői szerződés alapján a hibabejelentéssel
érintett előfizetői szolgáltatással kapcsolatban díjat még nem fizetett, akkor a havi előfizetési díj alapján
egy napra vetített összeg.

8. A SZÁMHORDOZÁSSAL, A SZÜNETMENTES
SZOLGÁLTATÓVÁLTÁSSAL, A KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁSSAL
KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RÉSZLETES SZABÁLYAI:

8.1. A telefonszolgáltatók esetében a számhordozással kapcsolatos
eljárás részletes szabályai
Szolgáltató, mint előfizetői hozzáférést nyújtó (átadó) szolgáltató köteles lehetővé tenni Előfizető
számára, hogy helyhez kötött telefonszolgáltatás esetén, ha Előfizető a felhasználás földrajzi helyét nem
megváltoztatva kíván Szolgáltatót váltani az előfizetői hozzáférés nyújtására, úgy hogy, megtarthassa
földrajzi, illetve nem földrajzi előfizetői számát (továbbiakban: hordozott szám). Szolgáltató akkor is
biztosítja Előfizető számára a számhordozást, ha Előfizető korábban más hozzáférési (azaz átadó)
szolgáltatóval fennálló jogviszonyát megszünteti és ezzel egyidejűleg Szolgáltató, mint átvevő
szolgáltató, az Előfizetővel korábbi telefonszáma megtartása mellett előfizetői szerződést köt.
Szolgáltató ebben az esetben, mint átvevő szolgáltató csak arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben
Előfizető a jelen ÁSZF-nek megfelelő előfizetői szerződést köt, akkor a korábbi telefonszámát
megtarthatja (számhordozás). Mindkét esetben Szolgáltató csak abban az esetben képes a
számhordozást Előfizető részére biztosítani, ha az átvevő, illetve átadó szolgáltatók egymással a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő összekapcsolási szerződést kötöttek. Az összekapcsolási
szerződés megkötésére Szolgáltató abban az esetben köteles, ha az összekapcsolási ajánlat a vonatkozó
jogszabályoknak megfelel.
Az átadó szolgáltató a számhordozást, amennyiben Előfizetőnek a számhordozási igény bejelentésekor
az (átadó) szolgáltatóval szemben lejárt díjtartozása van, a díjtartozás kiegyenlítéséig megtagadhatja.
Előfizető

átvevő

szolgáltatója

Előfizető

képviseletében

nyilatkozhat,

hogy

a

számhordozás

kezdeményezésekor fennálló díjtartozást átvállalja. Ez esetben az átadó szolgáltató nem jogosult
megtagadni a számhordozás teljesítését a számlatartozásra hivatkozva.
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Szolgáltató Előfizető nyilatkozatának megfelelően a hordozott előfizetői számoknak az előfizetői
nyilvántartásban, valamint a tudakozóban való közzétételéről gondoskodik.
A hordozott és a nem hordozott számmal rendelkező Előfizetők Szolgáltató szolgáltatásait azonos
feltételekkel vehetik igénybe, Szolgáltató a számhordozás miatt megkülönböztetést nem alkalmaz.
Előfizető számhordozási igényét - az új előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentésével
egyidejűleg - az átvevő szolgáltatónak kell bejelentenie, Számhordozási Űrlap kitöltésével.

8.2. Internet-hozzáférés szolgáltatók esetében a szünetmentes
szolgáltatóváltással kapcsolatos eljárás részletes szabályai,
amennyiben a szolgáltatás sajátosságai lehetővé teszik

8.3. a közvetítőválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai a
közvetítőválasztást biztosító hálózati szerződésekben foglaltakkal
összhangban
A szolgáltatás nyújtása során nincs lehetőség közvetítőválasztásra.

9. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
Az előfizetői szerződés a Felek között akkor válik érvényessé, amikor az Egyedi Előfizetői Szerződés
Előfizető által is aláírt példánya Szolgáltatóhoz megérkezik. A mindkét fél által aláírt előfizető szerződés
egy példányát Szolgáltató az Előfizető rendelkezésére bocsátja.
A legrövidebb szerződéses időszak:
Szolgáltató határozatlan idejű előfizetői szerződéseket köt.
Az érvényes szerződéses időtartamot az Egyedi Előfizetői Szerződés tartalmazza, beleértve a szerződés
kezdő időpontját, illetve a módosítási feltételeket is.
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10. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG
10.1. a szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges
továbbításuk célja, időtartama
10.1.1 Az Előfizető adatainak kezelése
Szolgáltató az általa nyilvántartott, Előfizetőre vonatkozó személyes adatok körét a jelen ÁSZF 2.2
pontjában definiálja.
Szolgáltató a szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása,
módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal
kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az Előfizető azonosításához szükséges és
elégséges személyes adatokat.
Szolgáltató a díjak számlázása céljából kezelhet a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan
személyes adatot, amely a díj meghatározásához és a számlázáshoz szükséges és elégséges, így
különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelhet mindazon személyes adatot, amely a szolgáltatás
nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül szükséges.
Szolgáltató köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, egyéb információkat
bizalmasan kezelni és gondoskodni arról, hogy az adatok jogosulatlan harmadik személyek számára ne
legyenek hozzáférhetőek. Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén köteles Előfizető igazolt kárát
megtéríteni.
Szolgáltató Előfizető adatait jogosult átadni – a megbízása alapján eljáró – számlázást, követelések
kezelését, ügyfél-tájékoztatást végző, a számlázási jogviták rendezésére jogosult szervek részére a
megbízás teljesítésének idejéig, közvádas bűncselekmények, valamint a távközlési rendszer jogosulatlan
felhasználásának üldözése céljából az arra illetékes hatóságoknak, a bíróságoknak, a bírósági
végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak az eljárások jogerős befejeződéséig.
Szolgáltató - az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság,
valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából
- kérelemre köteles átadni vagy hozzáférhetővé tenni a nála rendelkezésre álló adatokat.
Szolgáltató a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése
céljából jogosult az általa jogszerűen kezelt adatok köréből az előfizető azonosításához szükséges
adatokat, valamint az adatátadás indokáról szóló tájékoztatást másik elektronikus hírközlési
szolgáltatónak átadni vagy attól átvenni, illetőleg az elektronikus hírközlési szolgáltatók által létrehozott
közös adatállományba adatot szolgáltatni, onnan adatot átvenni. Előfizetőt az adatátadásról egyidejűleg
tájékoztatni kell.
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Az adatátadás indokai a következők lehetnek:
a) számlatartozás miatt Szolgáltató a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi
lehetőségét Előfizető számára részben vagy egészben korlátozta
b) számlatartozása miatt Szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett Előfizető ellen,
illetve Előfizető tartózkodási helye ismeretlen
c) Előfizető kár okozása érdekében Szolgáltatót megtévesztette vagy a megtévesztésére törekszik (így
különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen)
Előfizető az Egyedi Előfizetési Szerződés megkötésekor hozzájárulhat, hogy Szolgáltató az Előfizető
adatait (nevét, címét, telefonszámát) saját marketing tevékenységéhez felhasználja.
Szolgáltató Előfizető adatait számítógépes adathordozón illetve papíralapon tartja nyilván, a
szerződéskötés időpontjától a szerződés megszűnését követően, a szerződésből származó igények
érvényes elévülésének idejéig.

10.2. Az előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról,
továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről
10.2.1 Betekintési jog
Előfizető és Szolgáltató közös írásos hozzájárulása nélkül az Egyedi Előfizetési Szerződés nem hozható
nyilvánosságra sem részeiben, sem egészében. Felek megbízottai, alkalmazottai is kötelesek a
tudomásukra jutott bizalmas információkat üzleti, szolgálati titokként kezelni.
10.2.2 Az Általános Szerződési Feltételek nyilvános, bárki számára hozzáférhető
Előfizetőnek joga van saját adataiba az ügyfélszolgálaton betekinteni, illetve adataival rendelkezni, azzal
a megkötéssel, hogy a szerződéskötéshez szükséges adatainak törlését és megsemmisítését Előfizető a
szerződés tartama, illetve az elévülési idő alatt nem kérheti.
Szolgáltató jelen pontokban meghatározottakról tájékoztatót tesz közzé Ügyfélszolgálatán.
10.2.3 Az Előfizető forgalmának ellenőrzése
Szolgáltató forgalomfüggő szolgáltatást nyújt Előfizetőnek, ezért a forgalom ellenőrzésére jogosult.
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10.2.4 Előfizető tájékoztatása az adatbiztonság veszélyeiről
Szolgáltató a tudomására jutott veszélyekről – melyek a szolgáltatás igénybevételével továbbított
információ titkosságát, illetve a személyes adatok biztonságát veszélyeztetik –, valamint ezen veszélyek
csökkentésének, elhárításának módjáról és azok költségeiről Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatja.

11. AZ ELŐFIZETŐ JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT
NYILATKOZATAI MEGADÁSÁNAK, A NYILATKOZATOK
MÓDOSÍTÁSÁNAK, VISSZAVONÁSÁNAK MÓDJAI, ESETEI ÉS
HATÁRIDEJE (KÜLÖNÖSEN ELŐFIZETŐI NÉVJEGYZÉKRE, A
FORGALMI ADATOKON KÍVÜLI HELYMEGHATÁROZÓ ADATOK
NYÚJTÁSÁRA, ÉRTÉKNÖVELT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA,
ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE, ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ
SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE, TÉTELES SZÁMLAMELLÉKLET,
HÍVÁSRÉSZLETEZŐ IGÉNYLÉSÉRE, AZ ELŐVÁLASZTÁSSAL
VÁLASZTOTT KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓRA, AZ EGYÉNI
ELŐFIZETŐI MINŐSÉGRE VONATKOZÓ NYILATKOZATOK)

Szolgáltató és Előfizető az előfizetői szerződéses kapcsolatuk során együttműködnek. Ennek érdekében
egymást a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról írásban
tájékoztatják.
Az ÁSZF módosításáról Szolgáltató az Előfizetőt a változás hatálybalépését megelőzően 30 nappal az
Ügyfélszolgálatain és az 1.4 pontjában meghatározott honlapján értesíti, kivéve, ha a módosítás új
szolgáltatás bevezetése miatt vált szükségessé és az a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti.
Ha a módosítás új szolgáltatás bevezetése miatt vált szükségessé, és az a már nyújtott szolgáltatások
feltételeit nem érinti, Szolgáltató dönt az Előfizetők tájékoztatásának módjáról.
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Minden, az előfizetői szerződéshez kapcsolódóan a másik félhez intézett értesítést, tájékoztatást,
nyilatkozatot, jóváhagyást, az előfizetői szerződés felmondását, Szolgáltató által történő, az előfizetői
szerződés lényeges feltételeit érintő módosítást a feleknek írásba kell foglalni és postai úton, levélben,
fax útján, e-mailben, SMS-ben vagy személyesen kell eljuttatni a másik félhez. A postai úton megküldött
értesítést a postára adástól számított hetedik napon – az ellenkező bizonyításáig; a postai úton,
ajánlottan elküldött felmondást illetve értesítést – ha korábbi átvétele nem bizonyított – 4 munkanappal
a feladóvevény kelte után; az elektronikus levelet (email-t) és SMS-t a kézbesítési visszaigazolás napján
– az ellenkező bizonyításáig –; a faxot – ellenkező bizonyításáig – a sikeres elküldés napját követő
munkanapon, a személyesen az ügyfélszolgálaton átadott közlést az átadás napján kell kézbesítettnek
tekinteni.
Amennyiben az elektronikus levélben vagy SMS-ben történő értesítés megtörténte Előfizető
érdekkörében fennálló körülmény miatt nem állapítható meg, az értesítést – az ellenkező bizonyításáig
– Szolgáltató legalább két alkalommal, legalább 5 napos időközzel megtett kézbesítési kísérletét követő
napon úgy kell tekinteni, hogy azzal Szolgáltató az Előfizető értesítésére vonatkozó kötelezettségének
eleget tett.
Amennyiben valamely nyilatkozat megtételére jogszabály, vagy jelen ÁSZF határidőt szab, a határidőt
akkor kell megtartottnak tekinteni, ha a közlő fél a nyilatkozatot valamely fenti formában a határidő
utolsó napjáig elküldi a másik fél részére, függetlenül attól, hogy a másik fél ezen nyilatkozatot a
határidő utolsó napját követően veszi kézhez.
Az Előfizetői Szerződés megszűnésekor, valamint eseti jelleggel az Előfizetői Szerződés hatálya alatt
bármikor

Szolgáltató

részletes

információt

kérhet

Előfizetőtől

a

szolgáltatással

kapcsolatos

tapasztalatairól. Amennyiben Előfizető válaszol Szolgáltató megkeresésére, azzal hozzájárul ahhoz, hogy
Szolgáltató az Előfizető válaszait névtelen, anonim módon üzleti céljaira felhasználja.

NYILATKOZAT

megadása

módosítása

visszavonása

névjegyzék

szerződéskötéskor

30 nap

30 nap

helymeghatározás

szerződéskötéskor

30 nap

30 nap

értéknövelt

szerződéskötéskor

30 nap

30 nap

hírk értékes

szerződéskötéskor

30 nap

30 nap

üzlet személyes adat

szerződéskötéskor

30 nap

30 nap

tételes

szerződéskötéskor

30 nap

30 nap

hívásrészlet

szerződéskötéskor

30 nap

30 nap

előválaszt

szerződéskötéskor

30 nap

30 nap

egyéni

szerződéskötéskor

30 nap

30 nap
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12. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS
MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI:

12.1. A szolgáltató által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei,
feltételei, a szolgáltató jogosultsága az egyoldalú
szerződésmódosításra, az előfizető erről történő tájékoztatásának
módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt
megillető jogok
Szolgáltató jogosult az Egyedi Előfizetői Szerződés, illetve az ÁSZF egyoldalú módosítására.
Szolgáltató köteles az Általános Szerződési Feltételek megváltozását a módosítás hatályba lépését
megelőzően legalább harminc (30) nappal az ügyfélszolgálatán közzétenni, illetve ezzel egyidejűleg a
módosításról az előfizetőt az alábbi csatornák valamelyikét alkalmazva értesíteni:
· közvetlenül írásban
· elektronikus levélben
Az értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
· utalást az Általános Szerződési Feltételek módosítására
· a módosítások hatályba lépésének időpontját
· a közzétett Általános Szerződési Feltételek elérhetőségét
· ha a Szolgáltató az Előfizető által igénybe vett előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a
módosított díj összegét
Szolgáltató az előfizetői szerződést csak az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani:
· az egyedi előfizetői szerződésben vagy általános szerződési feltételekben foglalt feltételek
bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó
szabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges
módosítását
· jogszabályváltozás vagy hatósági döntés
· a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás
· a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételében bekövetkezett változás
indokolja
· az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az
előfizető számára előnyös módon változnak meg
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Szolgáltató nem jogosult a határozott időre kötött szerződést fenti pontokra hivatkozva egyoldalúan
módosítani, ha jogszabály olyan adó- vagy illetékfizetési kötelezettséget ír elő, amelynek alanya a
szolgáltató.
Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az
értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott
időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői
szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő
kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti.
Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott
időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását
követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb
8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult
felszámítani.
Szolgáltató nem köteles a fentebb megjelölt értesítési határidőket az Általános Szerződési Feltételek
azon módosításaira alkalmazni, amikor az Általános Szerződési Feltételek módosítása új szolgáltatás
bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó Általános
Szerződéses Feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely Előfizetői díj csökken.
Az előfizetői szerződés módosítására az előfizetői szerződés megkötésének szabályai illetve az Egyedi
Előfizetői Szerződésben meghatározott szabályok (pl indexálás) az irányadók.
Az Egyedi Előfizetési Szerződés eltérő rendelkezése hiányában Szolgáltató jogosult az Általános
Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására jelen pont alapján.
Az Egyedi Előfizetési Szerződés módosítása:
· Változás az Előfizető adataiban
Előfizető köteles az adataiban (név, számlázási cím, stb.) beálló változást 8 napon belül Szolgáltatónak
írásban bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából adódó kárért Szolgáltató nem felel, és mentesül az
adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségei teljesítése alól. A módosításért Előfizető adminisztrációs
díjat köteles fizetni, mely díj mértékét Felek az Egyedi Előfizetési Szerződésben rögzítik.
· Változás az Előfizető személyében
Amennyiben az előfizető személye változik, úgy a változást Előfizető és annak jogutódja együttes
kérelmére Felek az Egyedi Előfizetési Szerződés módosításában rögzítik a korábbi Előfizető
kötelezettségeinek átvállalása és az esetleges hátralékok megfizetése mellett.
Az átírás nem jelenti a szerződés feltételeinek módosítását. Az átírás teljesítésének határideje, a kérelem
beérkezésétől számított 15 nap. Az átírás adminisztrációs díjának maximuma az Előfizető által a
hozzáférések után fizetendő havi előfizetési díjak 25%-a, a díj mértékét Felek az Egyedi Előfizetési
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Szerződésben rögzítik. Az átírási díj számlázásával és fizetésével kapcsolatos feltételek azonosak a Havi
előfizetési díjak fizetési feltételeivel.
Átírás esetén az új Előfizető - a szerződést kötő fél személyében történő változás miatt - nem köteles
egyszeri hozzáférési (belépési) díjat fizetni.

12.2. Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei,
feltételei, a módosítás teljesítésének határideje
Változás a szolgáltatás tulajdonságaiban:
Előfizető díjazás ellenében írásban kérheti a Hozzáférés végpontjának áthelyezését Szolgáltatótól.
Szolgáltató köteles a kérelmet annak beérkezését követő 30 napon belül teljesíteni, kivéve, ha az
áthelyezés végrehajtásának műszaki feltételei hiányoznak, ebben az esetben Szolgáltató a kérelem
beérkezésétől számított 15 napon belül Előfizetőt írásban értesíti a teljesítési időpont megjelöléséről.
A hozzáférés végpontjainak áthelyezési díja függhet az új végpont elhelyezkedésétől, mértékét
Szolgáltató felmérés útján határozza meg, melyről Előfizetőt tájékoztatja. Az új végpont összeköttetései
vonatkozásában a havi előfizetési díjak ismételten megállapításra kerülnek, amennyiben a hozzáférés
paraméterei megváltoznak.
Szolgáltató nem vizsgálja, és nem felel az új hozzáférési hely meg nem felelésével kapcsolatban.

12.3. A szolgáltató általi szerződésfelmondás esetei, feltételei,
Szolgáltató az előfizetői szerződést a felmondás indoklásának közlésével, bármikor 60 napos
felmondási idővel jogosult felmondani. (rendes felmondás)
Szolgáltató az Egyedi Előfizetési Szerződésben meghatározott, Előfizető szerződésszegésére alapított
indokok alapján írásban mondhatja fel a szerződést. A felmondást minden esetben indokolni köteles.
(rendkívüli felmondás)
Amennyiben Előfizető szerződésszegést követ el, úgy Szolgáltató írásban köteles felszólítani Előfizetőt
a szerződésszegő magatartás megszüntetésére, valamint figyelmeztetni a jogkövetkezményekre. A
felszólításban Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét arra, hogy amennyiben Előfizető a felmondási idő
alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg Szolgáltató
felmondásával.
Amennyiben Előfizető a jogkövetkezményekre való figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül
nem szünteti meg a szerződésszegő magatartást, úgy Szolgáltató a szerződést 15 napos határidővel
felmondhatja különösen, ha
· Előfizető a szolgáltatást vagy a Szolgáltató tulajdonában levő berendezéseket szerződés ellenesen
használja
· harmadik fél részére tovább adja, kivéve, ha ahhoz Szolgáltató előzetesen hozzájárult
· az Egyedi Előfizetési Szerződésben Előfizető a saját tulajdonában levő, a szolgáltatás átadási
ponthoz csatlakozó berendezésekkel kapcsolatban vállalt kijelentéseit megszegi
· Szolgáltató tulajdonában levő berendezések használatának ellenőrzését megakadályozza
Díjfizetés elmulasztása esetén Szolgáltató az Egyedi Előfizetési Szerződést a fizetési felszólítás, valamint
a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés elküldését követő 15 nappal történő második felszólítás
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eredménytelensége esetén 30 napos felmondási idővel felmondhatja. Amennyiben Előfizető a
felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg. Erről
Szolgáltató Előfizetőt haladéktalanul értesíti. Szolgáltató jogosult a késedelmi kamat iránti igényét is
érvényesíteni.

12.4. Az előfizető általi szerződésfelmondás esetei, feltételei
Előfizető a határozatlan időre szóló Egyedi Előfizetési Szerződést indoklás nélkül, írásban 8 napos
felmondási idővel bármikor jogosult felmondani.
Előfizető a határozott idejű előfizetési szerződést a határozott idő lejárta előtt rendes felmondással nem
szüntetheti meg.

12.5. Egyéb előfizetői szerződés megszűnési esetek és feltételeik;
Megszűnik az előfizetői szerződés a Felek közös megegyezésével, az Előfizető jogutód nélküli
megszűnésével, az Előfizetővel szemben elrendelt vég-, csőd-, vagy felszámolási eljárás esetén,
valamint Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

12.6. Előfizető kötelezettségei a szolgáltatás megszűnése esetén
A szerződés megszűnését követő első munkanapon Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonában levő
eszközöket Szolgáltató részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban rendelkezésre
bocsátani, valamint az esetleges díjtartozását kiegyenlíteni.
Amennyiben a határozott időre szóló Egyedi Előfizetési Szerződés lejárata előtt Előfizető felmondása
miatt, vagy egyébként az Előfizetőnek felróható okból megszűnik, Előfizető köteles a szerződés teljes
idejére jutó Havi Előfizetési Díjak és a már megfizetett Havi Előfizetési Díjak különbözetének az Egyedi
Előfizetési Szerződésben meghatározott százalékát kötbérként megfizetni.
Amennyiben Előfizető a Szolgáltató tulajdonában levő berendezéseket nem a meghatározott időben
bocsátja Szolgáltató rendelkezésére, Szolgáltató az ezen késedelemből származó kárát és az Egyedi
Előfizetési Szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kötbért is érvényesítheti.
Amennyiben Előfizető a Szolgáltató tulajdonában levő berendezéseket üzemképtelen, vagy üzemképes,
de megrongált vagy javíthatóan hibás állapotban adja vissza, úgy Előfizető köteles a Szolgáltató igazolt
kárát megfizetni.
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12.7. Szolgáltató kötelezettségei a szolgáltatás megszűnése esetén
A határozatlan idejű előfizetői szerződés Előfizető által történő rendes felmondása esetén Szolgáltatót
díj visszafizetési kötelezettség csak abban az esetben terheli, ha Előfizetőnek a díjakban túlfizetése van.
Az előfizetői szerződés Szolgáltató által történő felmondása esetén Szolgáltatót csak abban az esetben
terheli díj visszafizetési kötelezettség, ha Előfizetőnek a díjakban túlfizetése van.
Amennyiben a szerződés megszűnésére Előfizető szerződésszegése miatt kerül sor, a visszatérítendő
díjból Szolgáltató jogosult levonni Előfizető által esetlegesen fizetendő kártérítés és kötbér mértékét.

13. AZ ELŐFIZETŐNEK A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL
KAPCSOLATOS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI

13.1. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség
Szolgáltató és Előfizető az előfizetői szerződéses kapcsolatuk során együttműködnek. Ennek érdekében
egymást a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról írásban
tájékoztatják.
Az ÁSZF módosításáról Szolgáltató az Előfizetőt a változás hatálybalépését megelőzően 30 nappal az 1.2
pont szerinti ügyfélszolgálatain és az 1.4 pontjában meghatározott honlapján értesíti, kivéve, ha a
módosítás új szolgáltatás bevezetése miatt vált szükségessé és az a már nyújtott szolgáltatások
feltételeit nem érinti. Ha a módosítás új szolgáltatás bevezetése miatt vált szükségessé, és az a már
nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, Szolgáltató dönt az Előfizetők tájékoztatásának módjáról.
Minden, az előfizetői szerződéshez kapcsolódóan a másik félhez intézett értesítést, tájékoztatást,
nyilatkozatot, jóváhagyást, az előfizetői szerződés felmondását, Szolgáltató által történő, az előfizetői
szerződés lényeges feltételeit érintő módosítást a feleknek írásba kell foglalni és postai úton, levélben,
fax útján, e-mailben, SMS-ben vagy személyesen kell eljuttatni a másik félhez. A postai úton megküldött
értesítést a postára adástól számított hetedik napon – az ellenkező bizonyításáig; a postai úton,
ajánlottan elküldött felmondást illetve értesítést – ha korábbi átvétele nem bizonyított – 4 munkanappal
a feladóvevény kelte után; az elektronikus levelet (email-t) és SMS-t a kézbesítési visszaigazolás napján
– az ellenkező bizonyításáig –; a faxot – ellenkező bizonyításáig – a sikeres elküldés napját követő
munkanapon, a személyesen az ügyfélszolgálaton átadott közlést az átadás napján kell kézbesítettnek
tekinteni.
Amennyiben az elektronikus levélben vagy SMS-ben történő értesítés megtörténte Előfizető
érdekkörében fennálló körülmény miatt nem állapítható meg, az értesítést – az ellenkező bizonyításáig
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– Szolgáltató legalább két alkalommal, legalább 5 napos időközzel megtett kézbesítési kísérletét követő
napon úgy kell tekinteni, hogy azzal Szolgáltató az Előfizető értesítésére vonatkozó kötelezettségének
eleget tett.
Amennyiben valamely nyilatkozat megtételére jogszabály, vagy jelen ÁSZF határidőt szab, a határidőt
akkor kell megtartottnak tekinteni, ha a közlő fél a nyilatkozatot valamely fenti formában a határidő
utolsó napjáig elküldi a másik fél részére, függetlenül attól, hogy a másik fél ezen nyilatkozatot a
határidő utolsó napját követően veszi kézhez.
Az Előfizetői Szerződés megszűnésekor, valamint eseti jelleggel az Előfizetői Szerződés hatálya alatt
bármikor

Szolgáltató

részletes

információt

kérhet

Előfizetőtől

a

szolgáltatással

kapcsolatos

tapasztalatairól. Amennyiben Előfizető válaszol Szolgáltató megkeresésére, azzal hozzájárul ahhoz, hogy
Szolgáltató az Előfizető válaszait névtelen, anonim módon üzleti céljaira felhasználja.

13.2. A szolgáltatás rendeltetésszerű használata
Előfizető a szolgáltatást kizárólag rendeltetésszerűen jogosult használni.

13.3. A végberendezéssel, vagy az előfizetőnek átadott, de a
szolgáltató tulajdonát képező más elektronikus hírközlő eszközökkel
kapcsolatos kötelezettségek
13.3.1 Az Előfizető berendezéseire vonatkozó rendelkezések
Előfizető minden olyan berendezést alkalmazhat, amely rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel
és megfelel az alábbi feltételeknek:
· rendelkeznek a szükséges megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy a hírközlési hatóság típus-, esetleg
egyedi engedélyével, vagy
· ellátták a külön jogszabály szerinti CE, illetve H megfelelőségi jelöléssel, és megfelelő létesítés és
rendeltetésszerű használat mellett teljesítik a vonatkozó jogszabályban meghatározott alapvető
körülményeket, valamint teljesítik e rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit.
Szolgáltató nem vállal felelősséget Előfizető berendezésének nem megfelelő műszaki színvonalából,
vagy a meghibásodásából eredő szolgáltatás-kimaradásért vagy minőségromlásért.
13.3.2 Szolgáltató berendezéseire vonatkozó rendelkezések:
Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatást biztosító berendezések
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· rendelkeznek az üzemeltetéshez szükséges megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy a hírközlési hatóság
típus-, esetleg egyedi engedélyével, vagy
· ellátták a külön jogszabály szerinti CE, illetve H megfelelőségi jelöléssel, és megfelelő létesítés és
rendeltetésszerű használat mellett teljesítik a vonatkozó jogszabályban meghatározott alapvető
körülményeket és teljesítik e rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit.
Az előfizetői hozzáféréshez használt, Előfizető használatában lévő berendezések üzemeltetésével járó
költségek Előfizetőt terhelik, pl.: tápfeszültség díja, villámvédelmi berendezések, stb.
Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonát képező berendezést az Egyedi Előfizetői Szerződésben
meghatározott helyen rendeltetésszerűen használni, gondoskodni a berendezések megőrzéséről,
megóvásáról, azo(ko)n semmiféle átalakítást nem végezhet.
Szolgáltató a tulajdonában levő berendezés(ek) rendeltetésszerű használatát jogosult ellenőrizni.
Előfizető előre egyeztetett időpontban köteles biztosítani Szolgáltató részére a Szolgáltató tulajdonában
levő berendezések használatának helyszíni ellenőrzését. Amennyiben Előfizető az előre egyeztetett
időpontban az ellenőrzést nem teszi lehetővé, úgy az Előfizető köteles a Szolgáltató által kiszámlázott
kiszállási díjat Szolgáltató részére megfizetni. Szolgáltató az ellenőrzés akadályozása esetén a 12.2.
pontban szabályozottaknak megfelelően járhat el.
Szolgáltató

tulajdonában

levő

berendezések

rendeltetésszerű

használat

mellett

bekövetkező

meghibásodása, vagy üzemképtelensége esetén Szolgáltató vállalja, hogy az Egyedi Előfizetői
Szerződésben meghatározott feltételek szerint a berendezéseket megjavítja, vagy csere berendezést
biztosít.
Rongálódást,

meghibásodást,

a

berendezés

elvesztését

Előfizető

köteles

haladéktalanul

az

ügyfélszolgálati irodában bejelenteni. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató tulajdonában lévő
berendezések javítását, karbantartását csak Szolgáltató, illetve Szolgáltató megbízottja végezheti.
Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonát képező berendezéseket az előfizetői szerződés megszűnése
esetén a megszűnést követő munkanapon rongálásmentes és üzemképes állapotban Szolgáltató részére
rendelkezésre bocsátani.
Amennyiben Előfizető a Szolgáltató tulajdonát képező berendezést nem az Egyedi Előfizetői
Szerződésben meghatározott helyen, nem rendeltetésszerűen vagy egyébként szerződés-ellenesen
használja, Szolgáltató a 12.2. pont szerinti jogkövetkezményekkel és feltételek mellett a szerződést 15
napos határidővel felmondhatja.
Amennyiben Előfizető a Szolgáltató tulajdonában levő berendezést nem, vagy nem üzemképes
(javíthatatlan) állapotban adja vissza, köteles Szolgáltató részére a berendezések értékét megtéríteni.
Amennyiben Előfizető a Szolgáltató tulajdonában levő berendezéseket üzemképes, de megrongált vagy
javíthatóan hibás állapotban adja vissza, úgy Előfizető köteles Szolgáltató kárát, a javítások teljes
költségét Szolgáltató által biztosított elszámolás szerint megtéríteni.
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Amennyiben Előfizető a Szolgáltató tulajdonában levő berendezéseket nem a meghatározott időben
bocsájtja Szolgáltató rendelkezésére, Szolgáltató az ezen késedelemből igazoltan származó kárát és az
Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kötbért is érvényesítheti.

13.4. Az adatváltozás bejelentése
Előfizető köteles az adataiban (név, számlázási cím, stb.) beálló változást 8 napon belül Szolgáltatónak
írásban bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából adódó kárért Szolgáltató nem felel, és mentesül az
adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségei teljesítése alól. A módosításért Előfizető adminisztrációs
díjat köteles fizetni, mely díj mértékét Felek az Egyedi Előfizetési Szerződésben rögzítik.
Amennyiben az előfizető személye változik, úgy a változást Előfizető és annak jogutódja együttes
kérelmére Felek az Egyedi Előfizetési Szerződés módosításában rögzítik a korábbi Előfizető
kötelezettségeinek átvállalása és az esetleges hátralékok megfizetése mellett.
Az átírás nem jelenti a szerződés feltételeinek módosítását. Az átírás teljesítésének határideje, a kérelem
beérkezésétől számított 15 nap. Az átírás adminisztrációs díjának maximuma az Előfizető által a
hozzáférések után fizetendő havi előfizetési díjak 25%-a, a díj mértékét Felek az Egyedi Előfizetési
Szerződésben rögzítik. Az átírási díj számlázásával és fizetésével kapcsolatos feltételek azonosak a Havi
előfizetési díjak fizetési feltételeivel.
Átírás esetén az új Előfizető - a szerződést kötő fél személyében történő változás miatt - nem köteles
egyszeri hozzáférési (belépési) díjat fizetni.

14. A KISKORÚAK VÉDELMÉT LEHETŐVÉ TEVŐ, KÖNNYEN
TELEPÍTHETŐ ÉS HASZNÁLHATÓ SZOFTVEREK ÉS AZOKKAL
EGYEZŐ CÉLRA SZOLGÁLÓ MÁS SZOLGÁLTATÁSOK
ELÉRHETŐSÉGÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ
TÁJÉKOZTATÁS

A BudgeTalk szolgáltatásra nem alkalmazható.
Emelt díjas szolgáltatások igénybevételére csak az Előfizető külön kérésére ad lehetőséget a Szolgáltató.
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15. MŰSORTERJESZTÉSI ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA
ESETÉN A DÍJCSOMAGBA TARTOZÓ MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK
FELSOROLÁSA, VALAMINT – AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÓ FEL
KÍVÁNJA TÜNTETNI – AZ EHT. 132. §

(2A) BEKEZDÉS A)

PONTJA SZERINTI ADATOK, TOVÁBBÁ A KIEGÉSZÍTŐ
MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK FELSOROLÁSA ÉS MEGHATÁROZÁSA
A BudgeTalk szolgáltatásra nem alkalmazható.
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