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Általános Szerződési Feltételek –Közlemény

A 2022. június 1-től hatályos ÁSZF-hez

ÁSZF MÓDOSÍTÁS
Hatályba lepés: 2022. június 1.

Az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ezúton értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy az elektronikus
hírközlésről szőlő́ 2003. évi C. törvény (Eht.) 132. § (4) bekezdése és 163/N. § (2) bekezdése alapján a
vonatkozó́ Általános Szerződési Feltételei 2022. június 1-i hatályba lépéssel módosításra kerültek az
alábbiak szerint:
1. Új Szolgáltatás bevezetése: VIPeX szolgáltatás és a kapcsolódó Call Center modul megújítása.
Az ÁSZF érintett fejezetei, mellékletei:
•

3.4. fejezet kiegészítése, módosítása a szolgáltatással

•

1. sz. melléklet kialakítása, mely külön mellékletbe helyezte az egyes szolgáltatások leírását

•

2.a. sz. melléklet kialakítása – mely a Hírközlési Szolgáltatásnak nem minősülő
szolgáltatások – mint az említett VIPeX szolgáltatás – díjszabását tartalmazza.

2. Jogszabályváltozás nyomán bevezetésre kerülő módosítások. Az eht 163. § N (1) alapján az
Európai Elektronikus Hírközlési Kódex hatályba lépése és a vonatkozó NMHH rendelet kapcsán
egyes ÁSZF fejezetek átalakításra és átrendezésre kerültek és az alábbiak szerint a jogszabály
által előírt fejezetszerkezetbe és formába kerültek:
a.

a szolgáltatási szerződések megkötésére, módosítására, felmondására és
megszüntetésére vonatkozó szabályok és az előfizetők értesítésére vonatkozó
szabályok az előírt formában és fejezetekben kerültek rögzítésre,

b. külön fejeztbe – 2.3. – került a jogszabály által előírt előzetes tájékoztatás kötelező
tartalma,
c.

elválasztásra kerültek egymástól a hírközlési szolgáltatásoknak minősülő és a
hírközlési szolgáltatásoknak nem minősülő szolgáltatások ,

d. külön kiemelésre kerültek a szövegezésben az üzleti előfizetőkre vonatkozó eltérések.,
e. külön mellékletbe került – 1. sz. melléklet – az egyes szolgáltatások leírása és a
fogalom meghatározások – 9. sz. melléklet.

Fenti módosítások indoka az Eht. 163.§ /N. § (2) bekezdése alapján olyan jogszabály változás, amely
alapján az előfizetőket felmondási jog nem illeti meg, valamint új szolgáltatás bevezetése.

3. A Szolgáltató székhelyének és ügyfélszolgálatának változása

A Szolgáltató új székhelye és központi ügyfélszolgálata: 1125 Budapest, Kiss Áron utca 9.
A változások és az új ÁSZF hatályba lépési időpontja: 2022. június 1.
Az új ÁSZF elérhetősége: https://www.opennet.hu/aszf
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