KÖZLEMÉNY
a H1 Telekom Kft. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásáról
A H1 Telekom Kft. 2014. augusztus 1-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint.
Az ÁSZF törzsszöveg, 7.1.1.2. Csatlakozás-aktiválási díj pontban egyértelműsítésre került az ÁSZF egyéb pontjára hivatkozás.
Az ÁSZF törzsszöveg, 7.1.1.9. Csomagmódosítási díj és 7.1.1.10. Részletfizetési kedvezmény engedélyezési díja pontok számozása
pontosításra került.
A módosítás indoka az elírások javítása, a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak nem minősülő javítás.
Az ÁSZF törzsszöveg 7.1.12. Késedelmi kamat pontja az új Ptk. életbe lépésével módosításra került.
A módosítás indoka a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) életbe lépése.
Az ÁSZF 2. számú, Díjszabás melléklet III.4. pontja kiegészítésre került a 197, 198, 1424, 1245, 1224 hívásirányokkal és azok díjaival,
továbbá törlésre került a 1411 hívásirány.
Az ÁSZF módosításának okai az ÁSZF szövegének az előfizetők jogait nem, vagy csak minimális mértékben érintő pontosítása, új
szolgáltatási elemek bevezetése, illetve jogszabályváltozás.
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, 2014. június 02.

