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Tisztelt Ügyfelünk!
Általános Szerződési Feltételeinket 2017. szeptember 24-én jogszabályi változások miatt megváltoztattuk az
alábbiak szerint:

9. pont: (1 vagy 2 év) helyett: 12 hónap
12.1.c) pont 3., bekezdés, vagyis ez helyett:
Amennyiben a módosítás az előfizető számára ... időszakra eső kedvezmény összegét.
ez a szöveg került be:
Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz – így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy
módosul a szolgáltatás tartalma – az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult
felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.
12.4.a) pont első mondata, vagyis ez helyett:
A szerződés az előfizető írásbeli felmondásával, 8 napos felmondási idővel mondható fel.
ez a szöveg került be:
A szerződés az előfizető írásbeli felmondásával határozatlan idejű szerződés esetén azonnali hatállyal, határozott idejű szerződés esetén 8 napos
felmondási idővel mondható fel.
12.5. 4. bekezdés 2. mondatától ez helyett:
A szerződés megszűnését megelőzően...szerződésmódosítással dönthetnek.
ez a szöveg került be:
A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lép, kivéve, ha az
előfizető egyoldalúan – vagy az előfizető és a szolgáltató közös akarattal – a határozott idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a
határozott idő leteltével a szerződést megszünteti. A határozott idő elteltét megelőző 90 napban a szolgáltató három alkalommal köteles az előfizetőt
a számlalevél mellékletében, , vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó elektronikus úton tájékoztatni a határozott idejű szerződés határozatlan
időtartamúvá átalakulásának időpontjáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a szerződés átalakulásával beálló változásokra, továbbá be kell
mutatnia az előfizető részére a szolgáltatónál elérhető, az előfizető jelenlegi határozott idejű szerződéséhez hasonló szolgáltatási tartalommal bíró
határozott időtartamú előfizetői szerződési ajánlatokat. A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés
megkötésekor és az előfizető kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek.

I. sz. melléklet:
– kikerült a bekötés díja 2 év hűségnyilatkozat esetén.

Az új ÁSzF 2017. október 24-én lép hatályba.
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