KÖZLEMÉNY
a H1 Telekom Kft. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásáról
A H1 Telekom Kft. 2015. február 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint.
I. Az ÁSZF 7.2. pontjának és a 2. számú Díjszabás melléklet I. A szolgáltatások egyszeri (kapcsolódó) díjai módosítása:
A készpénz-átutalási megbízás díját a Magyar Posta Zrt. mindenkori általános szerződési feltételeiben, illetve díjszabásában rögzíti,
amely két díjtétel összegeként egy fix alapdíjelemből (113,- Ft/db + ÁFA), és a készpénz-átutalási megbízással befizetett összeg 4,9
ezreléke + ÁFA díjelemből áll azzal, hogy a készpénz-átutalási megbízás minimális díja 154,- Ft/db + ÁFA. A díjat jelen általános
szerződési feltételek 2. számú melléklete is tartalmazza.
A módosításra az Általános Szerződési Feltételek 9.2.1. pontjára figyelemmel a körülményekben bekövetkezett, a szerződés
megkötésekor előre nem látható lényeges változás indokolja.
II. A 2. számú Díjszabás melléklet III.4. Internet hálózat beszédcélú felhasználásával nyújtott helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás
belföldi hívásirányokra vonatkozó díjai módosítása:
197 – Belföldi tudakozó törlése.
A módosításra az Általános Szerződési Feltételek 9.2.1. pontjára figyelemmel a jogszabályváltozás vagy hatósági döntés
következtében kerül sor.
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, 2015. január 15.

