KÖZLEMÉNY
a H1 Telekom Kft. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásáról

A H1 Telekom Kft. 2013.január 1-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint.
A 7.1.7.1. A szerződés megszűnése alkalmával esedékessé váló díjak szövegrész pontosításra került.
A 8. A számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai fejezet módosításra került, amelynek oka a szabályozásban történt
változás.
A 9.1.1. A szolgáltatás nyújtásának feltételei és esetei szövegrész pontosításra került, amely az előfizetők jogait nem, vagy csak
minimális mértékben érintő pontosítása miatt vált szükségessé.
A 9.1.5. A határozott idejű előfizetői szerződés rendkívüli felmondásának feltételei és esetei szövegrész pontosításra került, amely az
előfizetők jogait nem, vagy csak minimális mértékben érintő pontosítása miatt vált szükségessé.
A 9.2. Az előfizetői szerződés Szolgáltató általi módosítása szövegrész az üzleti előfizetőkre vonatkozóan kiegészítésre került.
A 9.3. Az előfizetői szerződés Előfizető általi módosítása, feltételei és esetei, teljesítésük határideje alfejezet címe pontosításra került.
A 13.3. Igénybejelentés, szerződéskötés közvetítőválasztás esetén szövegrész kiegészítésre került az akciós feltételekkel.
A 13.4. A szerződés hatálybalépése és időtartama szövegrész kiegészült a határozott időtartamú szerződések meghosszabbítására
vonatkozó szabállyal.
A 2. számú melléklet; a díjszabás melléklet módosul a kiegészítő percdíj 2013. január 1-től érvényes mértékével.
Az ÁSZF módosításának okai:
-

Az ÁSZF szövegének az előfizetők jogait nem, vagy csak minimális mértékben érintő pontosítása;
A körülményekben bekövetkezett, a szokásos szerződési kockázatot tetemesen meghaladó - az adójogszabályi módosítások miatt
bekövetkezett - olyan, nem a szerződő felek felróható magatartásával előidézett változás állt be a szerződéskötés utáni
viszonyokban, amelyek előre nem voltak láthatóak, okszerűen előre nem voltak kiszámíthatóak, és a szolgáltatás és az
ellenszolgáltatás gazdasági egyensúlyát megbontja, ezért változatlan feltételekkel a szolgáltatónak már nem állna érdekében a
szerződés fenntartása.

Értesítjük Tisztelt Előfizetőinket, hogy kiegészítő percdíj mértéke 2013. január 1-től 2Ft (bruttó 2,54Ft) / megkezdett perc oly módon,
hogy egyéni Előfizető esetében hívószámonként a maximális kiegészítő percdíj mértéke nem lehet több havonta 700 Ft-nál (bruttó
889Ft), üzleti Előfizetők esetében pedig hívószámonként a maximális kiegészítő percdíj mértéke nem lehet több havonta 2500 Ft-nál
(bruttó 3175Ft).
Tájékoztatjuk tisztelt Előfizetőinket, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről
szóló 2003. évi C. törvény 132. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, jelen értesítés kézhez vételétől számított 15 napon belül élhetnek
felmondási jogukkal. 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. A nyilatkozattétel elmulasztása az előfizetői szerződésben rögzítettek szerint, mint ráutaló magatartást,
szerződésmódosítási ajánlatunk elfogadásának, az előfizetői szerződés kétoldalú módosításának tekintjük.
Az ÁSZF jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. A módosított ÁSZF egységes
szerkezetbe foglalt szövege megtekinthető H1 Telekom internetes honlapján (www.h1telekom.hu), továbbá a H1 Telekom
ügyfélszolgálati helységében.
Előfizetőink a változásokról a 1294 ügyfélkapcsolati számon is tájékozódhatnak.

