KÖZLEMÉNY
a H1 Telekom Kft. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásáról
A H1 Telekom Kft. 2013. augusztus 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint.
A ’1.5. A felügyeleti szervek elérhetősége’ pontban a bíróságok átszervezése következtében megváltozott a bíróság elnevezése
Budaörsi Járásbíróság névre.
A ’6.6. Az Előfizető az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az alábbi szervekhez fordulhat’ pontban a
bíróságok átszervezése következtében megváltozott a bíróság elnevezése Budaörsi Járásbíróság névre.
A ’10.5. A kötelező adatkezelést elrendelő törvény; Az adat kezelésének célja’ pontban szereplő jogszabályi hivatkozások jogszabály
hatályon kívül helyezése és új jogszabály hatályba lépése miatt módosult.
A ’2. számú melléklet; díjszabás’ melléklet Internet hálózat beszédcélú felhasználásával nyújtott helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás
díjtételei között a további hívószámok igénylése egy korábbi hiba következtében 300 Ft-ként szerepelt. A helyes összeg 3000
Ft/hó/hívószám. Új elemként bekerültek az Internet hálózat beszédcélú felhasználásával nyújtott helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás
díjtételei közé a kék és zöld szám szolgáltatás díjelemei. Üzleti Előfizetők esetében a kiegészítő percdíj mértéke módosul 3Ft (bruttó
3,81Ft)/ megkezdett perc mértékre oly módon, hogy az üzleti Előfizető esetében hívószámonként a maximális kiegészítő percdíj
mértéke nem lehet több havonta 5000 Ft-nál (bruttó 6350Ft).
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 évközi 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.

A fenti változásokra való tekintettel megkötött előfizetői szerződéssel rendelkező Előfizetőink az elektronikus hírközlésről szóló 2003.
évi C. törvény 132. § (4) bekezdésében írottak szerint a hirdetmény közzététele időpontjától számított 8 napon belül azonnali hatállyal,
- amennyiben pedig a jelen közleményben írt módosítás Előfizetőre nézve hátrányos rendelkezést tartalmaz, úgy a 132. § (5)
bekezdésben írt feltételekkel 15 napon belül, további jogkövetkezmények nélkül - előfizetői szerződésüket felmondhatják. Nem
mondhatja fel 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 fenti jogukkal ezen időtartamon belül nem élnek, úgy ez az ÁSZF módosítás elfogadásának minősül.
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.
Budapest, 2013. július 05.

