
 TRIOTEL Távközlési Kft.

Változáskivonat

Ezúton értesítjük, hogy a TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött és nem helyhez kötött telefon szolgáltatására
vonatkozó Általános Szerződési Feltételei jogszabályi változás miatt 2017. november 5-től változik és hatályba
lép.

- ÁSZF 2.1 pont - 7. o. Az előfizetői szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató köteles igazolható módon
tájékoztatást  adni  a  határozatlan  és  a  határozott  idejű  előfizetői  szerződés  megkötésének  lehetőségéről,  és
igazolható  módon  bemutatni  azok  részletes  feltételeit.  A  tájékoztatás  elmaradása  esetén  az  előfizetői
szerződésben  az  előfizetőt  érintő,  a  határozott  idejű  előfizetői  szerződésből  eredő  bármilyen  hátrányos
jogkövetkezményt megállapító szerződéses rendelkezés semmis. 

- ÁSZF 2.1 pont - 10. o. 
A határozott időtartamú előfizetői szerződés - a következő bekezdés kivételével - legfeljebb 12 hónapra köthető
meg azzal, hogy a szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltatónak fel kell ajánlani a határozatlan időtartamú
előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét, és be kell mutatnia annak részletes feltételeit. 

Az előfizető kérésére a határozott időtartamú előfizetői szerződés 24 hónapra is megköthető, ha az előfizetői
szerződés megkötéséhez készülékvásárlás is kapcsolódik. Az ilyen módon 24 hónapra megkötött határozott idejű
előfizetői szerződésnek a készülék vásárlásához kapcsolódó törlesztő részletek nélkül számított előfizetési díja
nem lehet magasabb a 12 hónapra kötött, azonos szolgáltatási tartalmú, határozott idejű szerződések előfizetési
díjától. 

A határozott idejű előfizetői szerződés lejártát követően a szolgáltató az előfizető kérésére külön díjazás nélkül
köteles gondoskodni arról, hogy az e szerződéssel együtt vásárolt készülék bármely szolgáltató előfizetőjeként
használható legyen (hálózat-függetlenítés). 

A készülék alatt az internet-hozzáférési szolgáltatás, illetve a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
szóló  törvényben  meghatározott  audiovizuális  médiaszolgáltatás  igénybevételét  lehetővé  tevő,  kép  és  hang
megjelenítésére alkalmas készüléket kell érteni.

- ÁSZF 9. pont – 58. o.
Az előfizetői  szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató köteles igazolható módon tájékoztatást  adni  a
határozatlan  és  a  határozott  idejű  előfizetői  szerződés  megkötésének  lehetőségéről,  és  igazolható  módon
bemutatni azok részletes feltételeit. A tájékoztatás elmaradása esetén az előfizetői szerződésben az előfizetőt
érintő,  a  határozott  idejű  előfizetői  szerződésből  eredő  bármilyen  hátrányos  jogkövetkezményt  megállapító
szerződéses rendelkezés semmis. 

A határozott időtartamú előfizetői szerződés - a következő bekezdés kivételével - legfeljebb 12 hónapra köthető
meg  azzal,  hogy  a  szerződés  megkötését  megelőzően  fel  kell  ajánlani  a  határozatlan  időtartamú  előfizetői
szerződés  megkötésének  lehetőségét,  és be kell  mutatni  annak részletes feltételeit.  Az előfizető kérésére a
határozott időtartamú előfizetői szerződés 24 hónapra is megköthető, ha az előfizetői szerződés megkötéséhez
készülékvásárlás is kapcsolódik. Az ilyen módon 24 hónapra megkötött határozott idejű előfizetői szerződésnek a
készülék vásárlásához kapcsolódó törlesztő részletek nélkül számított előfizetési díja nem lehet magasabb a 12
hónapra kötött, azonos szolgáltatási tartalmú, határozott idejű szerződések előfizetési díjától. 

A határozott idejű előfizetői szerződés lejártát követően a szolgáltató az előfizető kérésére külön díjazás nélkül
köteles gondoskodni arról, hogy az e szerződéssel együtt vásárolt készülék bármely szolgáltató előfizetőjeként
használható legyen (hálózat-függetlenítés).
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A készülék alatt az internet-hozzáférési szolgáltatás, illetve a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
szóló  törvényben  meghatározott  audiovizuális  médiaszolgáltatás  igénybevételét  lehetővé  tevő,  kép  és  hang
megjelenítésére alkalmas készüléket kell érteni.

- ÁSZF 12.1.1 pont - 61. o. 
Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a
szolgáltatás díja emelkedik, módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől  számított 45 napon
belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői
szerződést.

- ÁSZF 12.1.2 pont - 62. o. 
A Szolgáltató  a határozott  időre kötött  előfizetői  szerződést  nem jogosult  egyoldalúan az  alapvető díjszabás
(rendszeres díjak, különösen előfizetési díj, forgalmi díj), az előfizetői szerződés időtartama, megszüntetésének
jogkövetkezményei, vagy a szolgáltatásminőségi követelmények célértéke tekintetében módosítani, kivéve, ha
azt az Eht. 132. § (2) bekezdésének b), illetve e) pontjában foglaltak indokolják. 

A határozott időre kötött előfizetői szerződés egyebekben az Eht. 132. §-ában foglalt rendelkezések, feltételek
szerint módosítható egyoldalúan. 

A határozott idejű előfizetői szerződés ráutaló magatartással nem módosítható. 

Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a
szolgáltatás díja emelkedik, módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől  számított 45 napon
belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői
szerződést. 

- ÁSZF 12.1.2 pont - 70. o.
Az  előfizető  a  határozatlan  idejű  előfizetői  szerződést  azonnali  hatállyal  bármikor  jogosult  további
jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az előfizetői szerződés bármely ezzel ellentétes kikötése semmis.

- ÁSZF 12.5.1 pont - 70. o.
A határozott  időtartamú  előfizetői  szerződés  helyébe  a  meghatározott  idő  elteltével  határozatlan  időtartamú
előfizetői szerződés lép, kivéve, ha az Előfizető egyoldalúan – vagy az Előfizető és a Szolgáltató közös akarattal
– a határozott  idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról,  hogy a határozott  idő leteltével a szerződést
megszünteti. A határozott idő elteltét megelőző 90 napban a Szolgáltató három alkalommal köteles az Előfizetőt a
számlalevél mellékletében, számlalevél hiányában írásban, postai úton vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó
elektronikus úton tájékoztatni a határozott idejű szerződés határozatlan időtartamúvá átalakulásának időpontjáról.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie a szerződés átalakulásával beálló változásokra, továbbá be kell mutatnia az
Előfizető  részére  a  Szolgáltatónál  elérhető,  az  előfizető  jelenlegi  határozott  idejű  szerződéséhez  hasonló
szolgáltatási tartalommal bíró határozott időtartamú előfizetői szerződési ajánlatokat. A felek a határozott idejű
szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés megkötésekor és az Előfizető kifejezett nyilatkozata
esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek.

- ÁSZF 12.5.1 pont - 71. o.
Az  Előfizető  a  határozatlan  idejű  előfizetői  szerződést  azonnali  hatállyal  bármikor  jogosult  további
jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az előfizetői szerződés bármely ezzel ellentétes kikötése semmis.

- ÁSZF 6. számú melléklet D pont - 127. o.
Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a
szolgáltatás díja emelkedik, módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől  számított 45 napon
belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői
szerződést. 

A határozott  időtartamú  előfizetői  szerződés  helyébe  a  meghatározott  idő  elteltével  határozatlan  időtartamú
előfizetői szerződés lép, kivéve, ha az Előfizető egyoldalúan – vagy az Előfizető és a Szolgáltató közös akarattal
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– a határozott  idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról,  hogy a határozott  idő leteltével a szerződést
megszünteti. 

A határozott idő elteltét megelőző 90 napban a Szolgáltató három alkalommal köteles az Előfizetőt a számlalevél
mellékletében, számlalevél hiányában írásban, postai úton vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó elektronikus
úton  tájékoztatni  a  határozott  idejű  szerződés  határozatlan  időtartamúvá  átalakulásának  időpontjáról.  A
tájékoztatásnak ki  kell  terjednie a szerződés átalakulásával  beálló változásokra,  továbbá be kell  mutatnia az
Előfizető részére a Szolgáltatónál elérhető, az előfizető jelenlegi határozott idejű szerződéséhez hasonló
szolgáltatási tartalommal bíró határozott időtartamú előfizetői szerződési ajánlatokat. 

A felek  a  határozott  idejű  szerződés  időtartamának  meghosszabbításáról  a  szerződés  megkötésekor  és  az
Előfizető kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek.

- ÁSZF 6. számú melléklet G pont - 129. o.
Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a
szolgáltatás díja emelkedik, módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől  számított 45 napon
belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői
szerződést. 

- ÁSZF 6. számú melléklet J pont - 131. o.
A határozott  időtartamú  előfizetői  szerződés  helyébe  a  meghatározott  idő  elteltével  határozatlan  időtartamú
előfizetői szerződés lép, kivéve, ha az Előfizető egyoldalúan – vagy az Előfizető és a Szolgáltató közös akarattal
– a határozott  idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról,  hogy a határozott  idő leteltével a szerződést
megszünteti. A határozott idő elteltét megelőző 90 napban a Szolgáltató három alkalommal köteles az Előfizetőt a
számlalevél mellékletében, számlalevél hiányában írásban, postai úton vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó
elektronikus úton tájékoztatni a határozott idejű szerződés határozatlan időtartamúvá átalakulásának időpontjáról.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie a szerződés átalakulásával beálló változásokra, továbbá be kell mutatnia az
Előfizető  részére  a  Szolgáltatónál  elérhető,  az  előfizető  jelenlegi  határozott  idejű  szerződéséhez  hasonló
szolgáltatási tartalommal bíró határozott időtartamú előfizetői szerződési ajánlatokat.  A felek a határozott idejű
szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés megkötésekor és az Előfizető kifejezett nyilatkozata
esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek.

A módosított ÁSZF teljes szövege elérhető a TRIOTEL Kft. és Partnereinek ügyfélszolgálati irodáiban illetve a
www.triotel.hu oldalon.  Amennyiben a fentiekkel, illetve szolgáltatásainkkal kapcsolatban bármilyen kérdése,
észrevétele van, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére a 06 (89) 777 777 telefonszámon, illetve az
ugyfelszolgalat@triotel.hu e-mail címen.

Pápa, 2017.10.01.                 TRIOTEL Távközlési Kft.
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