f
CORVUS Telecom Kft.

C

o

U

s

3534 Miskolc, Mexik6v6lgy u.2.

Telefon: +36 (46) 505-580

T

Far: +36 (46) 414-580

Nemzeti M6dia- 6s Hirkiizl6si Hat6s6g
Szolgiltatf sbej elent6si Oszt6ly
1133 Budapesg

Visegridi u. 106.

Iktat6sziim; KI -o X /2017 I l.
'ij gyntlzl : Leb enszky Ako s

TirgyBeielent6s
(ahelyhezkdtdtttelefonszolgilltathshozkapcsol6d6AS,ZFv6ltoz6sr6l)

Tisztelt Hat6s6g!

A CORVUS Telecom Kft. nev6ben tilj6koztatom a Tisztelt Hat6s6got, hogy a Szolg5ltat6 2017.
okt6ber 24. napt6l a 2017.6vi LXXXVII. (az elektronikus hirkozl6srcil sz6l6 2OO3.6vi C. torv6ny
m6dosftdsar6l sz6l6) trirv6nynek megfelel6 felt6teleket alkalmazza. Ennek 6rtelm6ben az Altal6nos
Szerz6d6si Felt6telek futdolgozfusira keriilt sor, mely m6dositott ASZF 2017. november 24. napt6l
hat6lyos.

Az ASZF v6ltoz6ssal 6rintett

r6szei:

A

2011. 6vi LXXXVItr. tiirv6ny 1. S (4b) bekezd6s6nek megfelel6en (A hatitrozntt id6tartamri
el6fizet6i szerzfidfls legfeljebb 12 h6napra k<ithet6 meg azzal, hogy a szerzfidfls megkcit6s6t megel6z6en
fel kell aj6nlani a hatirozatlan idcitartamri el6frzet6i szerz6d6s megk6t6s6nek lehet6s6g6t, 6s be kell
mutatni annak r6szletes felteteleit.)
LSZtr 2. 6s 9.1.1. pontja m6dosult.

n

II.

A20l7.6vi L)OO(VI[. tiirvdny 2. $ 6s 5. $ (2)

bekezd6s6nek megfelel6en (A hatirozolt id6tartamf
el6fizet6i szerz6d6s hely6be a meghati{rozott id6 eltelt6vel hatitrozatlar id6tartamri el6fizet6i szerzfidfls
l6p, kiv6ve, ha az el6ftzet6 egyoldahian - vagy az el6fuet6 6s a szolg6ltat6 kdz6s akaraltal - ahatfurozott
id6 lejirtht megel6z6en irdsban nyilatkozik arr6l, hogy a'hatfirozott idci letelt6vel a szerzfid5st
megsziinteti. Alnthrozott id6 eltelt6t megel6z6 90 napban a szolgSltat6 harom alkalommal k<iteles az
el6fizet6t a sz6rirlalevdl melldklet6ben, sz6mlalev6l hiany6ban irSsban, postai riton vagy a szolgSltatils
jelleg5hez igazod6 elektronikus riton t6j6koztatni a hatiirozott idejti szerzfidlshatirozatlan id6tartamirv6
6talakul6srinak id6pontjar6l. A thjlkoztatSsnak ki kell terjednie a szerzfidfls 6talakulSs6val be6ll6
v6ltoz6sokra, tov6bb6 be kell mutatnia az el6frzet6 rlszere a szolgilltat6nSl elerhet1, az el6frzet6
jelenlegi hatitrozott ideji szerz6d6s6hez hasonl6 szolgSltat6si tartalommal bir6 hatirozott id6tartamri
el6fizet6i szerz6d5si ajrinlatokat. A felek a hatirozott idejii szerz6d6s id6tartamrinak
meghosszabbitSsar6l a szerzfidls megk6t6sekor 6s az el6fizet6 kifejezett nyilatkozata eset6n ahatitrozotl
id6 eltelt6t megel6z6en szerz6d6sm6dosit6ssal d6nthetnek. Ahatitrozotl ideji szerz6d6s felmond6sanak
r6szletes szabillyait a szolg6ltat6 az illtalinos szerz6d6si felt6telekben hatfuozza meg. A hathrozotl
id6tartamri el6fizet6i szerzldls hely6be lep6 rij, hatilrozatlan ideji szerzld6sben meglntiroz.olt, az
el6fizet6i szolg6ltat6sra vonatkoz6 szerz6d6si felt6telek nem lehetnek az el6frzet6re n5zve
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szerzad6sben szerepl6 szerz1desi felt6telekn6l.) az ASZ'F

9.1.4. pontja 6s 12.3. (12) bekezd6se m6dosult.

IIL

L20t7.6vi L)OO(VIII. tdrv6ny 5. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en (Az el6fizet6 al:aititrozallan idejti
vetkezrn6nyek n6lktil
el6fizet6i szerzldlst azonnah hatilllyal birmikor jogosult
z LSZI 9.1.4.,12.2.1.
kik<i
ezzel
ellent&es
felmondani. Az el6fizet6i szerz6d6s brlrmely
6s 12.4.1. pontj a m6dosult.

Iv.

n

szerz6d6s minta) tiirl6sre keriilt
htt{rozottid6tartamra kiithet6 el6fizet6i szerz6d6sekre vonatkoz6 utal6s.

Az

iSZn 4. sz. mell6klet6b6l @ldfizetdi

egysEges szerkezetbe

a2

6vesl24 h6napos

foglalt ASZF 2017.11.24. napt6l hatalyos, ez6rt ke{iik a Tisztelt

Hat6s6got, hogy vegye aztnyrlvintart6sba. Az ASZF-et az elektronikus hirktizl6srcil sz6l6 2003.6vi C.
t<irv6ny (a tov6bbiakban Eht.) 130.$ (1)-(2) bekezdls szerint krizz6tettiik, valamint a bejelent6ssel
egyidejiileg elektronikus form6ban is megkiildtiik az info@nmhh.hu 6s a szolLbejelentes@.nmhh.hu
e-mail cfmre.

Miskolc. 2017. okt6ber 24.
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