Elektronikus hírközlési szolgáltatás bejelentett adatainak/ÁSZF módosítása
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján

Szolgáltató neve (cégneve)
HIR-SAT 2000 Kft.
székhelye
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45.
értesítési cím
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45.
A szolgáltatás megnevezése,
amelyre a módosítandó ÁSZF
vonatkozik
Módosítás hatálybalépésének
dátuma (legkorábbi időpont csak
a bejelentést követő 30 nap)
ÁSZF-ben hol található

Nyilvános televízió-műsorelosztás, nyilvános rádió műsorelosztás

2009.07.02.
Módosítások kivonatának felsorolása

A módosítások indokául szolgálnak az egyes adótörvények és
azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009.
évi XXXV. törvény általános forgalmi adó mértékének
változásával kapcsolatos rendelkezései, továbbá az időközi
felmerült pontosítási igények, valamint az üzleti
folyamatokban és körülményekben bekövetkezett lényeges
változások.
Mindezek alapján 2009. év július hó 02. napjától a
szolgáltató kábeltelevíziós szolgáltatásra irányadó Általános
Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a
következők:
 rögzítésre kerül az előfizető által igénybe vett szolgáltatás
előfizető általi továbbértékesítésére és/vagy ingyenes
átadására vonatkozó tilalom (5.2. pont),
 az igény bejelentésére, illetve kielégítésére vonatkozó
szabályok pontosításra kerültek (6.3.12. és 6.3.15. pont),
 az előfizető általi elállásra vonatkozó szabályozás
pontosításra került (6.4.10. pont)
 az előfizetői szerződéses jogviszony létrejöttére
vonatkozó szabályozás pontosításra kerül (9.4 . és 9.5.
pont),
 az előfizető részére nyújtott feltételes kedvezményre
vonatkozó szabályozás pontosításra kerül (9.9. pont),
 a szolgáltatás szünetelésére vonatkozó szabályozás
pontosításra kerül (11.3. és 11.4. pont),
 a szolgáltatás korlátozására vonatkozó szabályozás
kiegészítésre kerül (12.3. pont),
 a határozott idejű előfizetői szerződés megszűnésének
esetköre kiegészítésre kerül (13.1. pont),
 az előfizetői szerződés megszűnése esetén az előfizetőt








terhelő,
hírközlési
eszköz
visszaszolgáltatási
kötelezettséggel kapcsolatos szabályozás bővítésre kerül
(13.13. pont),
ügyfélszolgálat működési rendjére vonatkozó szabályozás
pontosításra kerül (15.1. pont),
az előfizető általi kártérítési igénnyel kapcsolatos
szabályozás pontosításra kerül (15.8. pont),
a szolgáltatás súlyos hibájának 30 napon túli fennállására
vonatkozó szabályozás felvételre kerül (16.3. pont),
a szolgáltató által alkalmazott adminisztrációs díj
fogalma pontosításra, az elállási díj fogalma törlésre kerül
(19.15. pont),
az egyedi előfizetői szerződés minta 15. pontja módosul a
2. sz. mellékletben,
a fogyasztóvédelmi hatóság adatai pontosításra kerülnek
a 3. sz. mellékletben.

A szolgáltató egyidejűleg módosítja az ÁSZF-ek 1. sz. mellékletei szerinti
szolgáltatáscsomagok összetételét és díját.

Egységes ÁSZF mellékelve*

postai úton

elektronikus úton (e-mail/CD)
sujtne@nhh.hu

* Megfelelő választ kérjük aláhúzni.

Dátum: 2009.05.31.

Koloszár Zoltán
cégszerű aláírás

