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Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2016.12.15-től megváltoznak az általános szerződési 

feltételeink (ÁSZF). 

 

A változás oka: jogszabályi változások 

 

Változások: 
 

Az ÁSZF teljes szerkezete átalakul a hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően. 

ÁSZF elemei: 

 

ÁSZF Törzsszöveg 

1. sz. melléklet: szerződéssablonok 

2. sz. melléklet: Az előfizető felszólamlási lehetőségei a szolgáltatóval való jogvita esetén 

3. sz. melléklet: Szolgáltatás minőségi mutatói 

4. sz. melléklet: Díjszabás (árlista) 

5. sz. melléklet: Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

 

A fentiekkel együtt az árlista aktualizálásra került, egyes nemzetközi percdíjak díjak 

megváltoztak. 

 

Jogszabályi hivatkozások: 

 

a.) 2./2015.(III.30.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Eszr.) ez utóbbi rendelet 33. §-ában 

foglalt hatálybalépési rendelkezések szerint, 

 

A fenti módosításokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Előfizetőinket: 

 

Amennyiben Előfizető a módosított feltételeket nem fogadja el, úgy kifejezett nyilatkozatával 

jogosult a szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani a Szolgáltató módosítás tárgyában 

megküldött értesítését követő 8 napon belül.  

 

Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, úgy 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, Előfizető elveszíti az igénybe szolgáltatási 

kedvezményt, mely a szerződés megszűnésének napján egy összegben esedékes. A Szolgáltató 

az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső szolgáltatás 

összegét, vagy annak arányos részét.  
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Az ÁSZF a mellékleteivel együtt egységes szerkezetű formában közzétételre került a 

www.hungariatel.hu oldalon az ÁSZF menüpont alatt, valamint Ügyfélszolgálatunkon a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
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Hungária Informatikai Kft. 


