KÖZLEMÉNY

A Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy
Egyéni és Üzleti Előfizetőkre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit és azoknak vonatkozó
mellékleteit 2018. március 1. napjától a jelen közleményben írtak szerint módosítja.
A) Az ÁSZF módosításának okai
1. Olyan módosítások, amelyek nem eredményezik az előfizetői szerződés
lényeges feltételeinek módosítását az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C
törvény 132. §. (2) bekezdés a) pontjának megfelelően.
B) A módosítás kivonatos leírása
1. Pontosításra kerültek mind az Egyéni, mind az Üzleti ÁSzF II/A melléklet 2.
pontja kapcsán a díjcsomag tarifa elnevezéstanai.
2. Pontosításra került mind az Egyéni, mind az Üzleti ÁSzF II/A melléklet 2. pontja
kapcsán a havi díjban foglalt lebeszélhetőség definíciója.
3. Pontosításra került mind az Egyéni, mind az Üzleti ÁSZF II/A melléklet 2. pontja
kapcsán a zárt csoporton belüli hívás definíciója.
4. Feltüntetésre került a lebeszélhetőségi irány az Egyéni ÁSZF II/A melléklet
2.1.1.3. és 2.1.2.2. pontjaiban.
5. Pontosításra került az Egyéni ÁSZF II/A melléklet 2.1.1.6. pontja alatt lévő
díjcsomag elnevezése.
6. Pontosításra került a lebeszélhetőségi irány az Egyéni ÁSZF II/A melléklet
2.1.3.2.; 2.1.3.3. és 2.1.3.4. pontjaiban.
7. Javításra került az Egyéni ÁSZF II/A melléklet 2.1.1.7 és 2.1.1.8. pontjaiban a
díjcsomag számlázási egysége.
8. Feltüntetésre került az Egyéni ÁSZF II/A melléklet 2.1.3.4. pontjában a zárt
csoporton belüli hívások definíciója, a díjcsomag számlázási egysége, belföldi
hívás irányok illetve havi díjban foglalt lebeszélhetőség definíciója.
9. Új költségcsökkentő, kényelmi opciók kerültek bevezetésre az Egyéni ÁSZF II/A
melléklet 2.4.5 pontjában.
10. Pontosításra kerültek az Üzleti ÁSZF II/A melléklet 2.1.1.4. és 2.1.2.2. pontjai
alatt lévő Üzleti Csapat, illetve Üzleti Extra díjcsomagok elnevezései.
11. Javításra került az Üzleti ÁSZF II/A melléklet 2.1.1.4. és 2.1.2.2. pontjai alatt
lévő Üzleti Csapat, illetve Üzleti Extra díjcsomagok kapcsán a zárt csoporton
belüli percdíjak.
12. Bevezetésre került a Különleges szám szolgáltatás az Egyéni és Üzleti ÁSZF I/A
melléklet 2.7.20. pontjában.
13. Pontosításra kerültek az Átírás szabályai mind az Egyéni, mind az Üzleti ÁSzF
Törzs 12.2.3. pontjában.

14. Pontosításra kerültek a csomagváltás szabályai mind az Egyéni, mind az Üzleti
ÁSzF Törzs 12.2.5. pontjában.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (5) bekezdésében írottak szerint,
amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik - az Előfizető az értesítéstől számított 45
napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a
határozott időtartamú előfizetői szerződést.
Jelen módosítások Előfizető részére felmondási jogot nem keletkeztetnek. Az előfizetői
szerződések, továbbá az ÁSZF jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
hatályban maradnak. A módosított ÁSZF megtalálható a Netfone honlapján (www.netfone.hu),
valamint ügyfélszolgálatán.
Ügyfeleink a változásokról ügyfélkapcsolati telefonszámainkon is tájékozódhatnak (+36 1 878
1800, +36 70 850 1250 vagy 1250).

