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Tisztelt Hat6s6g!

A CORVUS Telecom Kft. nev6ben tfujlkoztatom a Tisztelt Hat6s6got, hogy a Szolg6ltat6 2017.
okt6ber 24. napt6l a 2017.6vi LXXXVII. (az elektronikus hirk<izl6sr6l s2616 2003.6vi C. t<irv6ny
m6dosit5s6r6l sz6l6) tdrv6nynek megfelel6 felt6teleket alkalmazza. Ennek 6rtelm6ben az Altal6nos
Szerz6d6si Felt6telek futdolgozfusira kertilt sor, mely m6dositott ASZF 20fi. novernber 24. napt6l
hat6lyos.

Az ASZF v6ltoz6ssal 6rintett
I.

II.

r6szei:

L

2017. 6vi LXXXVII. tiirv6ny 1. $ (4b) bekezd6s6nek megfelel6en (A hathrozott id6tartamri
el6fizet6i szerzfidls legfeljebb l2h6napra k<ithet6 megazzal, hogy a szerzfidfls megk<it6s6t megel6z6en
fel kell aj6nlani a Inttrozatlan id6tartamf el6fizet6i szerzfidfls megkdt6senek lehet6s6g6t, 6s be kell
mutatni annak r6szletes felt6teleit.) n LSZF 9.1.2. pontja m6dosult.

A 2017. 6vi LX)O(V[I. tiirv6ny 2. $ 6s 5. $ (2) bekezd6s6nek megfelelden (A hatirozott id6tartamir
el6fizet6i szerzfidls hely6be a meghatarozott id6 eltelt6vel hatitrozatlan id6tartamri elffrzetdi szerz6d6s
l6p, kiv6ve, ha az el6frzet6 egyoldahian - vagy az el6frzet6 6s a szolg6ltat6 kdzds akarattal - ahatirozott
id6 lejhrtht megel6z6en ir6sban nyilatkozik arr6l, hogy a'hatirozotl id6 letelt6vel a szerzfid5st
megsziinteti. Ahatirozott idd elteltet megel6z6 90 napban a szolg6ltat6 hrlrom alkalommal k<iteles az
el6frzet6t a szhmlalev1l mell6klet6ben, sz6mlalev6l hi6ny6ban ir6sban, postai irton vagy a szolg6ltat6s
jelleg5hez igazod6 elektronikus irton t6j6kozatni a hat6rozott idejti szerz6dfls hatfurozatlan id6tartamriv6
6talakul6srinak idcipontj6r6l. A tfij5koztathsnak ki kell terjednie a szerz6d6s 6talakul6s6val be6ll6

v6ltoz6sokra, tov6bb6 be kell mutatnia az el6fizet6 rflszere a szolgSltat6nril el6rhet6, az el6frzet6
jelenlegi hatitrozott idejti szerz6d6s6hez hasonl6 szolgSltat6si tartalommal bir6 hatr{Lrozott id6tartamri
el6frzet6i szerzfidlsi aj6nlatokat. A felek a hatinozott idejii szerz6dfls idcitartamSnak
meghosszabbit6s6r6l a szerz6d5s megkdt6sekor 6s az el6fizet6 kifejezett nyilatkozata eset6n ahatirrozott
id6 eltelt6t megel6z6en szerz6dflsm6dosit6ssal d<inthetnek. Ahatirozotl ideji szerz6d6s felmondrisiinak
r6szletes szabiiyait a szolgSltat6 az Sltalfinos szerz6d6si felt6telekben hatirozza meg. A hatirozott
id6tartamir el6fizet6i szerzfidls hely6be lep6 rij, hathrozatlan ideji szerzld6sben megltatfirozott, az
el6frzet6i szolsSltatSsra vonatkoz6 szerz6d6si felt6telek nem lehetnek az el6fizet6re n9nre
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szerzlddsben szerepll szerz6desi felt6telekn6l)

az LSZF

9.1.11. pontja m6dosult.

m.

A20l7.6vi LX)O(VIII. tiirv6ny 5. S (1) bekezd6s6nek megfelelfien (Az el6frzet6 alTatitrozatlan idejii
el6frzet6i szerzfidflst azornali hatillyal brirmikor jogosult tov6bbi jogk<ivetkezm6nyek n6lkiil
felmondani. Az el6fizet6i szerzld1s brirmely ezzel ellerfi&es kikdt6se semmis.) tz ASZF 12.4.2. pontja
m6dosult.

rv.

U

LSZtr. 4. sz. mell6klet6bdl @l6fizet6i szolgdltatfsok 6s azok dijai, egy6b diiab kiilts6gt6rit6selq
dijmeghatfrozdsok) tiirl6sre keriiltek r 2 6vesl24 h6napos hatfrozott id6tartamra kiithet6
el6fizet6i szerzdd6sekre vonatkoz6 t6telek 6s azok dijai.

Az

egyslges szerkezetbe foglalt ASZF 2017.11.24. napt6l hat6lyos, ez6rt kerjiik a Tisztelt
Hat6s6got, hogy vegye aztnyrlvintart6sba. Az ASZF-etaz elektronikus hfrkdzl6sr6l sz6l6 2003.6vi C.
tdrveny (a tov6bbiakban Eht.) 130.$ (l)-(2) bekezd1s szerint krizz6tettiik, valamint a bejelent6ssel
egyidejiileg elekhonikus form6ban is megkiildtiik az info@nmhh.hu 6s a szole bejelentes@nmhh.hu
e-mail cfmre.

Miskolc, 2917. okt6ber 24.

Tisztelettel:

Mell6klet: I db PROXLNET

Sz6less6vf internet-hozzilferlsi szolgSltatils ASZF

