Tisztelt Előfizető!
Az Antenna Hungária Zrt. („Szolgáltató”), ezúton tájékoztatja Önt, hogy Szolgáltató a „Üzleti előfizetők számára
nyújtott - helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő, bérelt vonali, VoIP és egyéb - hírközlési szolgáltatások” nyújtására
vonatkozó általános szerződési feltételeit („ÁSZF”) az alábbiak szerint módosítja:
I. A módosítás hatályba lépésének időpontja: 2017.07.01.
II. A módosítás okai:
a) Jogszabályváltozás: megfelelés az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban Eht.)
és az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő
követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet (a továbbiakban
NMHH rendelet) módosított rendelkezéseinek.
b) Olyan módosítások, amelyek nem eredményezik a szerződés lényeges feltételeinek módosítását.
III. A módosítás kivonatos leírása:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Pontosításra kerül az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, amely szerint nem
hitelképességi, hanem fizetőképességi vizsgálat előzi meg a szerződéskötést. (Törzsrész 2.1.2.)
Az NMHH rendelet alapján, az ÁSZF-ből törlésre kerülnek a hálózati megfelelősségre vonatkozó
célértékek. ( Törzsrész 4. 1. pont, 3. sz. melléklet)
Pontosításra kerülnek az egyedi szolgáltatásminőségi célértékek (3. sz. melléklet)
Az Eht. módosított szabályainak megfelelően pontosításra kerülnek a korlátozásra vonatkozó
rendelkezések, amely alapján, a korlátozást megelőző értesítési kötelezettség határideje 3 napra
változik az Eht. 137. § (1) d) pont kivételével. ( Törzsrész 5.2. pont)
Kiegészült a szabályozás a fizetési késedelem esetén felszámítható behajtási költségátalányra
vonatkozó rendelkezésekkel. ( Törzsrész 7.1. pont)
Szabályozásra került, hogy a felek bármelyikének felszólítása megszakítja az elévülést. (Törzsrész 7.3.)

Amennyiben a fentiekben írt módosítás előfizetőink számára hátrányos rendelkezést tartalmaz, az elektronikus
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (5) bekezdésében írottak szerint a jelen tájékoztatás kézhezvételének
időpontjától számított 15 napon belül előfizetői szerződéseiket annak határozott időtartama alatt is - további
jogkövetkezmény nélkül – felmondhatják. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú szerződést ilyen
esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével
kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Ha felmondási jogukkal ezen időtartamon belül az
előfizetők nem élnek, úgy ez a tény az ÁSZF-módosítás elfogadásának minősül. Az egyedi előfizetői szerződések,
továbbá az ÁSZF jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Budapest, 2017. május 2.
Üdvözlettel:
Antenna Hungária Zrt.

