TRIOTEL Távközlési Kft.

1/a melléklet

Előfizetői szerződés egyéni előfizető / üzleti / közületi előfizető részére
helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére
Előfizetői jelszó:

Szerződés dátuma

Aktiválás dátuma

Hívószám

Ügyfélazonosító

Ügyintéző neve

Ügyintéző azonosító

◙ Magánszemély ◙ Cég
Szolgáltató adatai
Cégszerű megnevezés: Triotel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 8500 Pápa, Tókert u. 8
Adószám: 13724159-2-19
Cégjegyzék szám: 19-09-508856
Ügyfélszolgálatok elérhetősége, hibabejelentő szolgálat elérhetősége:
Parrnereink ügyfélszolgálatát a szerződés ÁSZF kivonata is tartalmazza.

Előfizető adatai
Név

Előző ill. születési név

Állandó lakcím(székhely)
Levelezési cím:
Irsz:
Helység:
Számlázási cím:
Irsz:
Helység:
Születési hely

Egyéb telefonszám

Utca:

Házszám:

Utca:

Házszám:
Születési idő

Személyazonosító igazolvány

Egyéb okmány típusa

Egyéb okmány azonosítója

Képviselő/meghatalmazott neve

Cégbejegyzési száma

Adóig azonosítószám

Bank neve

Bankszámla száma*

Előfizetői hozzáférési pont:
Irsz:
Helység:
Utca:
Létesítési cím:
Irszám:
Helység:
Utca:
Előfizetői hozzáférési pont létesítési helye: a szerelési lapon rögzítve

Házszám:
Házszám:

Vállalom, hogy hordozott vagy földrajzi számom az előző pontban megadott címen üzemeltetem. □
*A csak banki úton való fizetésnél töltendő ki.
Az előfizetői hozzáférési pont is és létesítési cím is kitöltendő, ha eltér a lakcím/székhelytől.

Vállalom
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Díjfizetés módja
□ Lakossági folyószámla
□ Banki átutalás
□ Postautalvány
Díjcsomag telefonszolgáltatásra
Számlázási időszak: naptári hónap, számlázás időpontja adott hónap 10. napja
□ Belépési díj
□ Egyszeri díj:
12.500 Ft
□ TRIOTEL Start
□ Havi előfizetési díj: 1.250 Ft
□ TRIOTEL Szuper
□ Havi előfizetési díj: 2.500 Ft
□ TRIOTEL Maraton
□ Havi előfizetési díj: 3.625 Ft
□ TRIOTEL Profi
□ Havi előfizetési díj: 4.500 Ft
Kiegészítő szolgáltatás igénylése
Ezúton megrendelem az alábbi kiegészítő szolgáltatást.
□ Tételes számlamelléklet
□ Hívásvárakoztatás
□ Hívószámkijelzés engedélyezése
Hívószám kijelzés tiltása
□ Állandó letiltás
□ Állandó letiltás hívásonkénti engedélyezéssel
□ Hívásonkénti letiltás
Híváskorlátozások
Az alábbiak közül a 06-90 és 06-91-es hívások alapesetben tiltottak, a többi
szolgáltatás egyéb rendelkezés hiányában engedélyezett.
□ Engedélyezés Emeltdíjas számok hívása (06-90)
□ Engedélyezés Emeltdíjas számok hívása (06-91)
□ Tiltás
Nemzetközi távhívás (+ ill. 00)
□ Tiltás
Mobil számok hívása (06-20, 06-30, 06-70)
□ Tiltás
Belföldi távhívás (06-)
□ Tiltás
Segélykérő hívások kivételével minden hívás
□ “Ne zavarj” szolgáltatás
□ Nevezetes szám
□ Nagyon könnyű szám
□ Könnyű szám

A szolgáltatásért fizetendő díj mértéke
(Áfa-t tartalmazza)
Havidíj:
Havidíj:
Egyszeri díj:

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Egyszeri díj:

0 Ft

Havidíj:
0 Ft
Egyszeri díj: 112.500 Ft
Egyszeri díj: 56 250 Ft
Egyszeri díj: 18 750 Ft

Nyilatkozat
A megrendelt alap és kiegészítő szolgáltatás igénybevételi feltételeit megismertem, azokat tudomásul vettem. A
megrendelés az ügyfél általi visszavonásig érvényes.

Számhordozás nyilatkozat
Előfizető nyilatkozik, hogy az eddig használt előfizetői számát tovább kívánja hordozni.
IGEN: □ *
NEM: □
*A számhordozás biztosításával kapcsolatosan külön igénybejelentő és szerződés kiegészítő nyomtatvány
kerül kitöltésre, amely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Számhordozás díja: 3.960 Ft/db
A szerződés időtartama
Határozott idejű □ ………………tól…………………... ig
Határozatlan idejű □
Csatlakozás kiépítésének határideje:........................ Szolgáltatás megkezdésének határideje:.........................
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A felek szerződést kötnek jelen szerződésbe megjelölt feltételek szerint a szolgáltató által nyújtandó
helyhez kötött telefon szolgáltatásra.
Előfizető kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásával elfogadja a Triotel Kft. Általános Szerződési Feltételeit.

Jelen szerződés 3 oldalt foglal magában, s elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok
1. A törvényes képviselő adatait tartalmazó melléklet, ha a természetes személy előfizető
korlátozottan cselekvőképes
2. A helyhez kötött telefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek kivonata.
3. Az előfizető nyilatkozata adatainak kezeléséről (tudakozó, telefonkönyv, személyes adatkezelés
4. ÁSZF 6. számú melléklete, telefon szolgáltatás díjszabása
KTV Partnerünk ügyfélszolgálata:

[Pápa], 2010. […..]

Ügyintéző/Szolgáltató aláírása

Előfizető, vagy törvényes képviselőjének

Az Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó tájékoztatás
- A TRIOTEL Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek (továbbiakban ÁSZF) teljes
szövege megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban és a www.triotel.hu weboldalon.
-- Az helyhez kötött telefon szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF kivonata tartalmazza a szerződés megszűnésének feltételeit (ÁSZF 11. pont),
valamint a pontjai a szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit (ÁSZF 9-10.pont)
- A szerződésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések
megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét mindkét ÁSZF 9.3,
13.. pontja tartalmazza.
- A hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjait az ÁSZF kivonatában találhatók meg (ÁSZF 14
pont). A hibabejelentések és ügyfélpanaszok, számlapanaszok elintézési rendjét, a ÁSZF 12-13. pontjai tartalmazzák.
A karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat 9.3. pontban található.
- A szerződésmódosítás feltételeit, az előfizető jogait szerződésmódosítás esetére az ÁSZF kivonata tartalmazza.( ÁSZF 8. pont)
- Jogvita esetén az előfizető jogosult a vitát hatóság elé terjeszteni. A hatáskörrel rendelkező hatóságok megnevezését, elérhetőségüket
az ÁSZF 19. pontjában tüntettük fel..
- Ha a természetes személy előfizető korlátozottan cselekvőképes, az előfizetői szerződés mellékletében a törvényes képviselő adatait
is fel kell tüntetni. (Ezen adatok körét, jelen szerződés „Előfizetői adatok” rovata tartalmazza.)

3.
8500 Pápa, Tókert u.8.Telefon:+36-89-777-777Fax:+36-89-777-776www.triotel.huugyfelszolgalat@triotel.hu
Copyright 2006 - TRIOTEL Kft. Minden jog fenntartva!

TRIOTEL Távközlési Kft.

1/a melléklet

Az Általános Szerződési Feltételek kivonata
A szolgáltatások díjainak meghatározása ÁSZF 17. pontjában található, mértékük az 5. és 6. mellékletben. A kedvezmények az ÁSZF 17.
pontjában, a minőségi célértékek az ÁSZF. 6. pontjában kerültek leírásra.
3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása
A helyhez kötött telefon szolgáltatás olyan, bárki számára rendelkezésre álló nyilvános telefon szolgáltatás, amely helyhez kötött
előfizetői végponton keresztül vehető igénybe, és mobil rádiótelefon szolgáltatásnak nem minősül.
4.1.2. Az előfizetői szerződés megkötése/létrejötte: A szolgáltató és az előfizető (a továbbiakban együtt: felek) az előfizetői szerződést
szóban, írásban vagy ráutaló magatartással - így különösen az előfizetői szolgáltatásra irányuló igény bejelentésével - köthetik meg.
Szóban megkötött előfizetői szerződés esetén az előfizetői szerződés létrejötte a szerelési munkalap, vagy az igénybejelentési lap, mint
teljesítési igazolás aláírásával bizonyítható.
Nem tekinthető ráutaló magatartásnak a szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele.
Az előfizetői szerződés megkötését követően az abból fakadó jogok és kötelezettségek hatályosulása: Az előfizetői szerződésből fakadó
jogok és kötelezettségek teljesítése akkor hatályosul, amikor a szolgáltató a szerződés általa aláírt példányának
megküldésével/átadásával igazolja a szolgáltatói jogviszony létrejöttét („visszaigazolás”) vagy szolgáltatás aktiválása a szerelési
munkalapon az előfizető által igazolt dátummal megtörtént.
A szerződésből fakadó jogokat és kötelezettségeket az előfizetői szerződés hatályosulását követően kell teljesíteni, amelynek napja a
visszaigazolás előfizető részére történő rendelkezésre bocsátásának/a szolgáltató általi megküldésének a napja.
4.1.4. Próbaüzem
A szolgáltató - építési engedélyezési eljárás körébe tartozó hálózatfejlesztési, beruházási tevékenysége során - próbaüzemet tarthat. A
próbaüzem célja a megépült hálózat tervezett műszaki paramétereinek beállítása és az üzemszerű működés ellenőrzése. Ennek során
beállításra és ellenőrzésre kerülnek a szabványokban és a kiviteli tervekben előírt műszaki paraméterek. A próbaüzem idején nemcsak a
lefedő hálózaton, hanem az előfizetői hálózaton, az előfizetői hozzáférési pontokon is ellenőrzésre kerülhet az előírt műszaki
paraméterek megvalósulása.
A szolgáltató a próbaüzem időtartama alatt előfizetői szerződést köthet. Az előfizetői szerződés megkötésekor az előfizető belépési díj
fizetésére köteles. A próbaüzem időtartama alatt a szolgáltató legfeljebb a jelen ÁSZF 6. mellékletében és a kiegészítésekben szereplő
előfizetési díj felét számlázhatja ki az előfizetőnek. A próbaüzem befejezését követően az előfizető a teljes előfizetési díj megfizetésére
köteles. A próbaüzem befejezéséről a szolgáltató 8 nappal korábban írásban köteles értesíteni az előfizetőt. A próbaüzem időtartama
alatt a szolgáltató nem szavatolja az ÁSZF 6. pontjában szereplő szolgáltatás minőségi célértékek teljesülését, valamint jelen ÁSZF
5.3.2. pontjában meghatározott rendelkezésre állást.
5.1 Előfizetői hozzáférési pont
Előfizetői hozzáférési pont: azon hálózati végpont, amelyen keresztül az előfizető egy elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és
logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. A szolgáltató további előfizetői
hozzáférési pontot az előfizető igénybejelentése alapján külön díjfizetés ellenében (kiegészítő létesítési díj) épít ki.
5.2. Előfizetői hozzáférési pont létesítésének határideje
A szerződés tárgyát képező szolgáltatás igénybevételét – a felek ellenkező értelmű megállapodásának hiányában – a szolgáltató az
általa kibocsátott belépési díj számla befizetése, valamint az előfizető és a szolgáltató részéről megfelelően aláírt egyedi előfizetői
szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezést követő 30 napon belül teszi lehetővé. Nem minősül a szolgáltató késedelmes
teljesítésének, ha a felek ettől eltérő időpontban állapodnak meg, illetve ha az előfizető a szolgáltatóval előzetesen egyeztetett
időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja, vagy a belépési díjat határidőre nem fizeti be.
7.2. Az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak
Az előfizetői szerződés megkötésekor a 4. pont szerint kell eljárni. Az előfizetői szerződés határozatlan vagy határozott időre jön létre.
Abban az esetben, ha az igénybejelentő az ingatlan használatára nem tulajdonosi jogviszony alapján jogosult, a szolgáltató fenntartja a
jogot, hogy kizárólag határozott idejű jogviszonyt létesítsen. Legrövidebb szerződési időszak határozott idejű szerződés esetén:
természetes személy előfizetők esetén 6 hónap, egyéb előfizetők esetén egyedi megállapodás szabályozza. Ettől a rendelkezéstől a
szolgáltató az előfizetők igényei kielégítése érdekében eltérhet.
8.1. A szerződés általában a felek egyező akaratával módosítható. A szerződés módosítására a szerződéskötésre vonatkozó általános
szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a szolgáltató az előfizető módosítási kérelmét 30 napon belül teljesíti, kivétel az átírás. Ettől a
szolgáltató és az előfizető egyező akarata esetén el lehet térni.
Az előfizető szerződésmódosítási szándékát jelezheti telefonon is. A szolgáltató ebben az esetben a bejelentéssel egy időben postázza a
módosításhoz szükséges kétpéldányos nyomtatványt. A nyomtatvány egyik, aláírt példányát az előfizető köteles visszaküldeni a
szerződés módosítás érdekében.
8.2. Az ÁSZF módosítása
A szolgáltató jogosult az ÁSZF-et módosítani. Ekkor a szolgáltató köteles az általános szerződési feltételek megváltozásáról a módosítás
hatályba lépését megelőzően a 19.2. pontja szerint az előfizetőt értesíteni, kivéve, ha az ÁSZF 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 az előfizető számára kedvező változásokat tartalmaz.
8.2.1.. Egyoldalú szerződés módosítás
A szolgáltató az előfizetői szerződést csak az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani:
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a)

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;
b) jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy
c) a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja, így például, ha az előfizetői szerződésben vállaltakhoz képest a
szolgáltatás igénybevételének körülményei műszaki okból megváltoznak (pl. a hálózat jellegének megváltozása).
d) A szolgáltató jogosult negyedévente egy alkalommal az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani ha a szolgáltatás minőségi javítása
érdekében a beérkezett ügyféligények alapján ez szükséges, azzal, hogy a módosítás nem eredményezheti a szerződés
feltételeinek lényeges módosítását.
Ha a szolgáltató az általános szerződési feltételekben meghatározott esetekben jogosult az általános szerződési feltételeket egyoldalúan
módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az előfizetőket az ÁSZF-ben foglaltak szerint
értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben az előfizető jogosult a
módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására.
8.2.2. Kétoldalú szerződés módosítás - lényeges módosítások esetében
Lényeges módosításnak minősül a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire, így a díjak és a szolgáltatási csomagok módosítására (4.
Fejezet), vagy minőségi célértékeire (6. Fejezet) vonatkozó változtatás.
Lényeges módosítás esetén az előfizetői nyilatkozattétel elmulasztása - mint ráutaló magatartás - a külön jogszabályban meghatározott
esetek kivételével elfogadásnak minősül, ha a felek erről az egyedi előfizetői szerződésben előzetesen megállapodtak. Vita esetén a
szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról az előfizetőt a törvényben előírt módon és időpontban értesítette.
Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül
további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést
ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az
előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem
érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a szolgáltató az
előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét.
A nyilatkozattétel elmulasztása - mint ráutaló magatartás - a külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével elfogadásnak
minősül, ha a felek erről az egyedi előfizetői szerződésben előzetesen megállapodtak. Vita esetén a szolgáltatót terheli annak
bizonyítása, hogy a módosításról az előfizetőt a törvényben előírt módon és időpontban értesítette.
8.3. Változás az előfizető adataiban
Az előfizető köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a
szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. A szolgáltató az előfizetői adatok megváltozására vonatkozó
bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az
előfizetőtől.
8.4. Átírás
A szolgáltató az előfizető kérésére az általános szerződési feltételekben foglaltak szerint módosíthatja az előfizető szerződést, ha az
előfizető személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be (átírás). Átírás esetén az előfizető nem
köteles belépési díjat fizetni. Az átírási díj összege az 5. sz. Mellékletben található. Az átírás teljesítésének határideje nem lehet
hosszabb a formai követelményeknek megfelelő átírási kérelem beérkezésétől számított 15 napnál. Ezen határidő be nem tartása esetén
a szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmada. A szolgáltató a kötbér
összegét az átírás teljesítését követő 30 napon belül átutalja az előfizető részére.
8.5. Áthelyezés
Ha az előfizető az előfizetői hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja (áthelyezés), a
szolgáltató köteles azt a kérelem beérkezését követő 30 napon belül teljesíteni. Ezen határidő be nem tartása esetén a szolgáltató
kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada. A szolgáltató a kötbér
összegét az áthelyezés teljesítését követő 30 napon belül átutalja az előfizető részére. Az áthelyezési díj összege az 5. sz. Mellékletben
található.
9.2. Szolgáltatás szünetelése az előfizető kérelmére:
Az előfizetőnek a szüneteltetésre vonatkozó írásbeli kérelme alapján a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását köteles szüneteltetni. Az
előfizető ilyen irányú kérelmének végrehajtását a szolgáltató a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül teljesíti. A szüneteltetés
ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. A szüneteltetés az előfizetői jogviszony folytonosságát nem érinti. A szünetelés
kérhető időtartama természetes előfizető esetén minimálisan 1, legfeljebb hat hónap
9.3. Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre - ide nem értve a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendes
karbantartások esetét - vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az előfizető a szünetelés
időtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. Ha a szüneteltetés az adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a Szolgáltató a
szünetelés hónapjára járó előfizetési díjat a következő havi számlában az Előfizető számára jóváírja. Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a
szünetelés oka vis major, feltéve, hogy a szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden
tőle elvárhatót megtett.
13.5.1. A szolgáltatás késedelmes teljesítéséből adódó kötbér mértéke:
Amennyiben a szolgáltató a szerződés keltétől számított 30 napon belül nem létesít előfizetői hozzáférési pontot, illetve nem biztosítja a
szolgáltatást, kötbér fizetésére köteles.
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A kötbér fizetés első napja az előfizetői szerződés keltétől számított 30. napot követő első nap. A kötbér mértéke minden késedelmes
nap után a szerződésben megjelölt előfizetői szolgáltatással kapcsolatban fizetendő nettó előfizetési díj egy napra vetített összegének
nyolcszorosa. Kivételt képez a szolgáltatás késedelmes teljesítése alól, ha erről a két fél külön szerződésben rendelkezik.
13.5.2. A hibás teljesítésből adódó kötbér mértéke:
Amennyiben a szolgáltató jelen ÁSZF 13.5. pontja szerint hibásan teljesíti a szolgáltatást, kötbért köteles fizetni.
Ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni (teljes körű jelkimaradás), a kötbér mértéke minden
késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző az előző hat hónapban az előfizető által az előfizetői szerződés alapján az adott
előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített
összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az előfizetői jogviszony teljes hossza
alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg.
Ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást a szolgáltató érdekkörében felmerülő okból a szolgáltató által vállalt minőséghez
képest gyengébb minőségben képes csak igénybe venni, a szolgáltatónak a fenti bekezdésben meghatározott kötbér felét kell fizetnie.
10. Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett (az
előfizető hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére
a szolgáltató az előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult:
10.1 Amennyiben az előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 30 napos - határidő elteltét követően is
esedékes díjtartozása van, és az előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a szolgáltatónak nem adott az általános
szerződési feltételekben meghatározott vagyoni biztosítékot.
10.2 Amennyiben az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha
az előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőség-tanúsítvánnyal nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő
interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott.
10.3 Amennyiben az előfizető az előfizetői szolgáltatást a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti.,
A szolgáltató köteles a korlátozást az előfizető kérésére haladéktalanul (de legfeljebb 3 munkanapon napon belül) megszüntetni, ha az
előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez. A szolgáltató köteles az előfizető
kérelmére újra biztosítani a szolgáltatást, ha a korlátozás indoka megszűnt.
A szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében az előfizető visszakapcsolási díj fizetésére köteles. A díj mértékét az 5. sz. melléklet
tartalmazza.
Amennyiben a szolgáltató a szolgáltatást az előfizető érdekkörében felmerülő okból korlátozza, az előfizető a korlátozás idejére teljes
díjfizetésre köteles.
11.2.
A határozatlan idejű szerződés megszűnése
A határozatlan idejű előfizetői szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:
• ha a szerződő felek közösen ebben állapodnak meg,
• ha az előfizető az előfizetői szerződést felmondja, felmondással
• ha a szolgáltató az előfizetői szerződést rendes felmondással vagy rendkívüli felmondással megszünteti,
• ha bármely szerződő fél jogutód nélkül szűnik meg, illetve az előfizető halála esetén (előfizető hozzátartozója nyújtsa be a halotti
anyakönyvi kivonatot, illetve az ügyfél azonosítószámot) vagy ha nincs átírásra jogosult;
• a szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésével
• jelen ÁSZF 11.4. bekezdésében felsorolt egyéb esetekben
A határozatlan idejű szerződés megszűnése az előfizetőt nem mentesíti az előfizetői szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési
kötelezettségeinek teljesítése alól, melynek esedékessége a felmondás időpontja.
11.3.
A szerződés felmondásának szabályai az előfizető részéről
Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult további
jogkövetkezmények nélkül írásban felmondani. Az előfizetői szerződés megszűnésének napja az írásbeli felmondásnak a szolgáltatóhoz
való megérkezését követő 8. nap. Az előfizető ebben az esetben köteles a felmondás időpontjában fennálló, valamennyi tartozását
azonnal kiegyenlíteni.
11.4.
A szerződés felmondásának szabályai a szolgáltató részéről
A szolgáltató az előfizetői szerződés felmondását írásban, tértivevényes levélben köteles megküldeni az előfizetőnek.
A felmondásnak tartalmaznia kell:
a) a felmondás indokát,
b) a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját,
c) ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, akkor azt a tájékoztatást, hogy amennyiben az előfizető a felmondási idő alatt a
szerződésszegést megszűnteti, akkor az előfizetői szerződés nem szűnik meg a szolgáltató felmondásával. Erről a szolgáltató köteles az
előfizetőt haladéktalanul értesíteni.
Az előfizetői szerződés megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha az előfizető részére a szolgáltató felmondását kézbesítették. A
felmondást/ a tértivevénnyel postázott felmondó levelet akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a szolgáltató által küldött tértivevényes
levél nem kereste, ismeretlen, vagy elköltözött jelzéssel érkezik vissza.
Az előfizetői szerződés felmondása nem mentesíti az előfizetőt a szolgáltató szerződésből eredő követeléseinek megtérítése alól.
11.7
Eljárás a szerződés megszűnése esetén
Az előfizetői szerződés megszűnése esetén előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy teljes körűen együttműködik a szolgáltatóval.
Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az átadott technikai eszközöket (pl.multimédiás terminál adapter) a szerződés megszűnésekor
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üzemképes, sértetlen állapotban visszaszolgáltatja a szolgáltatónak. Amennyiben ezen kötelezettségének a szerződés megszűnését
követő 8 napon belül nem tesz eleget a szolgáltató jogosult az 5. sz. Mellékletben meghatározott átalánykártérítést felszámítani.
12.2. Az előfizető a hibát az ügyfélkapcsolati helyeken, címeken, telefonszámokon jelentheti be. A szolgáltató a hiba bejelentése után
haladéktalanul megkezdi a hibabehatárolást.
13.3. Díjreklamáció
Ha az előfizető a szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul
nyilvántartásba veszi, és legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. E határidő elmulasztása esetén a szolgáltató a bejelentés
megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizető szerződést a 11.4. bekezdésében foglaltak szerint felmondani.
14.Ha az előfizető a hibás teljesítéssel kapcsolatos szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalától illetve a
Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjétől kérheti, hogy nyilatkozzék a szolgáltató által végzett hiba megállapítás és hibakijavítás
megfelelőségéről, továbbá az előfizető a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez is fordulhat.
Az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az előfizető a fogyasztóvédelmi szervekhez, szervezetekhez,
hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. A felügyeleti szervek megnevezése és elérhetőségeik az ÁSZF 18. pontjában megtalálhatók.
17.3.1.Díjfizetési módok
Az előfizetési díj kiegyenlítésének módját az előfizető az előfizetői szerződésben meghatározhatja. A díjfizetés módja lehet:
•
készpénz átutalási utalvány
•
csoportos beszedési megbízás alapján pénzintézeti átutalás.
•
A szolgáltató esetenként, különleges körülmények fennállása esetén (például: üzletkötős szerződtetés esetén, a hátralék
kiegyenlítésére) valamint egyes ügyfélszolgálati irodáiban a készpénzes vagy bankkártyás fizetés lehetőségét is biztosítja az előfizető
részére
17.3.2. A számlázás
Amennyiben az előfizető a számlát az előfizetői szerződésben megjelölt számlázási időszak végétől számított 10 napon belül nem kapja
kézhez, úgy ezt 5 napon belül az ügyfélszolgálatnál köteles jelezni.
19.1. A szolgáltató az általános szerződési feltételeket az ügyfélszolgálatán közzéteszi, s arról vagy annak előfizető által megjelölt
egyes részeiről - az előfizető kérésére téritésmentesen másolatot ad.
8. melléklet: Az előfizető személyes adatai kezelésének szabályai az ÁSZF 7. mellékletében találhatóak.
A bekezdések számozása az Általános Szerződési Feltételek bekezdései szerint
Ügyfélszolgálati irodák és hibabejelentő szolgálatok
Pápa
KábelszatNet-2002. Kft.
Telefonszám:
E-mail cím:
Internet:
Celldömölk
Celldömölki Kábeltelevízió Kft
Telefonszám:
E-mail cím:
Internet:
Csorna
M-Kábel Kft.
Telefonszám:
E-mail cím:
Internet:
Ajka
Modultechnika Kft.
Telefonszám:
E-mail cím:
Internet:
Lenti
Keletronic-2000 Kft.
Telefonszám:
E-mail cím:
Szeged-Kiskundorozsma, Sándorfalva
Szélmalom Kábeltévé Zrt.

9300 Csorna, Laky D. u. 2.
06-96-263-112 06-96-779-779
molnarkft@molnarkft.hu
www.molnarkft.hu

6791 Szeged-Kiskundorozsma,
Széksósi út 12.

Keszthely
HÍR-SAT 2000 Kft.
Telefonszám:
E-mail cím:
Internet:
Nagyatád
Lát-Sat Kft.
Telefonszám:
E-mail cím:
Internet:
Karancsalja
Uniport Zrt.
Telefonszám:
E-mail cím:
Algyő
AKTV-Algyői Kábeltelevízió
Üzemeltető Kft.

Telefonszám:
E-mail cím:

06-40-823-44,4 06-62-765-444
ugyfelszolgalat@szelmalomktv.hu

Telefonszám:
E-mail cím:

8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8.
06-89-324-698
ugyfelszolgalat@kabelszat2002.hu
www.kabelszat2002.hu

Zirc
KábelszatNet-2002. Kft.
Telefonszám:
E-mail cím:
Internet:

8420 Zirc, Fay u. 23-25
06-88/415-281, 88/777-800
ktviroda@ktvzirc.hu
www.ktvzirc.hu

9500 Celldömölk, Kossuth u. 14.
06-95-423-423, 06-95-779-000
info@cellkabel.hu
www.cellkabel.hu

8400 Ajka, Sport u.1.
06-88- 210-411, 06-88-778-000
info@ajkanet.hu
www.bakonynet.hu
8960 Lenti, Petőfi u. 1.
06-92-351-375
www.ugyfelszolgalat@kelekabel.hu

8360 Keszthely, Kossuth u. 45.
06-83-311-136 06-83-777-004
hirsat@hirsat.hu
www.hirsat.hu
7500 Nagyatád, Rókus köz 3.
06-82- 351-826, 06-82- 778-000
latsat@latsat.hu
www.latsat.hu
1045 Bp.Nap u. 6.2/8
Karancsalja Pf. 4.
06-32-445-499, 06-32-778-003
www.uniport@uniport.hu
6750 Algyő, Kastélykert u. 16.

06-62-765-567
ugyfelszolgalat@algyoktv.hu
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