KIVONAT
a „HIR-SAT 2000” Kft. hírközlési szolgáltató 2017.03.20. napjától hatályos, internet elérési
szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből
A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2017.03.20.
napjától megvalósuló változásait tartalmazza.
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„HIR-SAT 2000” Kft.
szolgáltató
a
tagja

Általános Szerződési Feltételek
internet elérési szolgáltatáshoz

Alsópáhok, Balatonszentgyörgy, Felsőpáhok,
Keszthely, Rezi, Sármellék, Várvölgy, Vörs,
Zalaapáti települések területén

Hatályba lépés kelte: 2017.03.20.
Utolsó módosítás kelte: 2017.02.16.
Készült: 2017.02.16.
Koloszár Zoltán
cégvezető
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12.5. Egyéb előfizetői szerződés megszűnési esetek és feltételeik
12.5.1. Az előfizetői szerződés a Szolgáltató vagy az Előfizető általi felmondáson kívül
megszűnik az alábbi esetekben:
c) a Szolgáltató halálával/jogutód nélküli megszűnése esetén,
d) a természetes személy Előfizető halála esetén,
e) a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén,
f) az egyedi előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás (beleértve az egyes
programcsomagokat, Prémium műsorokat, értéknövelt és kiegészítő szolgáltatásokat is különkülön vagy összességükben) Szolgáltató általi végleges megszüntetése esetén, melyről a
Szolgáltató a megszűnés időpontját megelőző legalább 60 nappal korábban értesíti az Előfizetőt,
g) a Szolgáltató szolgáltatási jogosultsága teljes egésze vagy meghatározott földrajzi területre
vonatkozó megszűnésével,
h) a felek közös megegyezésével, figyelemmel az Eht. 127. § (4) bekezdésére és azzal a
feltétellel, hogy a ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással,
kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, a szóban kötött előfizetői szerződést kifejezett
szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, míg az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos
nyilatkozattal szüntethetik meg a felek,
i) ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az ÁSZF szerinti időpontban az Előfizető
érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges és a felek nem állapodnak meg a szolgáltatás
nyújtása megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, az előfizetői szerződés a megkötésétől
számított 90. napon megszűnik,
j) az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között megkötött előfizetői szerződés esetén az
Előfizető az előfizetői szerződés megkötésétől számított 14 napon belül hátrányos
jogkövetkezmények és indoklás nélkül eláll az előfizetői szerződéstől.
12.5.2. Az előfizetői szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató valamennyi ügyfélszolgálatán
lehetővé teszi az Előfizető számára a Szolgáltató tulajdonát képező, az Előfizető részére átadott
eszköz visszaszolgáltatását, valamint igazolást ad a visszaszolgáltatásról az Előfizető részére.
Nem írható elő a visszaszolgáltatásra olyan eljárás, amely az előfizető számára indokolatlan
költséget, vagy aránytalan nehézséget jelentene.
12.5.3. Ha a Szolgáltató 2.4.1. pontban meghatározott, illetve a Szolgáltató által a 2.1.2.9. b)
pontja szerint vállalt határidőt túllépi, akkor az előfizetői hozzáférési pont létesítését megelőzően
az Előfizető jogosult az előfizetői szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni. Az
Előfizető elállása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni, a Szolgáltató köteles az adott
előfizetői szerződés alapján befizetett díjakat legfeljebb az elállást követő 30 napon belül
visszafizetni az Előfizető számára, az Előfizető pedig köteles a szolgáltató tulajdonában lévő, a
szolgáltató által részére átadott eszközöket a Szolgáltatónak visszaszolgáltatni.
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6. sz. melléklet: Akciók részletes leírása
1. Két év határozott idejű internet elérési szolgáltatási szerződés kötése esetén, a belépési
(bekapcsolási díj) 15.000,- Ft megfizetése elengedésre kerül.
2. Új előfizető két év határozott idejű internet elérési szolgáltatási szerződés kötésekor Mini
Force 3X vagy Alfa Force 3X választása esetén, a bekötést követő 4 hónapban a fizetendő
havi díj 1000,- Ft.
3. Azon előfizetőnek, aki internet elérési szolgáltatást köt, és mellette érvényben lévő
vezetékes műsor-jelelosztási szolgáltatással rendelkezik, az előfizetési díjon túl a
termékhez kapcsolódó kábelmodem bérleti díja (1500 Ft/hó) mindaddig nem kerül
számlázásra, amíg az ügyfél vezetékes műsor-jelelosztási szolgáltatása meg nem szűnik.
A meghirdetett akciók visszavonásig érvényesek.

