Emelet díjas számok
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Érvényes: 2021. augusztus 2-től
amely létrejött Opennetworks Kft. (cg. 01-09-723926, adószám: 13213343-2-43, székhely:
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.) a továbbiakban Szolgáltató, valamint emelt díjas
hanghívást kezdeményező személy a továbbiakban Hívó között minden olyan alkalommal,
amely során Hívó hanghívást kezdeményez Szolgáltató irányába.
I. Szolgáltatás
Szolgáltató emelt díjas telefonszámon távközlési szolgáltatók igénybevétele mellett nyújt
Hívók részére szolgáltatásokat. A szolgáltatás emelt díjas hanghíváson alapú szolgáltatás,
amelynek keretében a Hívó hanghívás segítségével a Szolgáltatóval szerződéses
jogviszonyban álló harmadik fél által készített szolgáltatást pl. tanácsadás, jóslás, felnőtt
tartalom, nyereményjáték, szavazás, játék stb. igénybe veszi és a hanghívás segítségével a
szolgáltatásért fizet. A szolgáltatás során igénybevehető számok listáját és a szolgáltatáshoz
kapcsolódó adatokat a mellékelt táblázat tartalmazza.
II. Szolgáltatás igénybevétele
•

•
•

•

Bármely hazai telefon-szolgáltató, bármely ügyfele, aki olyan előfizetői vagy kártyás
csomaggal rendelkezik, amelyből emelt díjas hanghívás kezdeményezésére van
lehetőség, a szolgáltatást igénybe tudja venni;
Hívó jelen ÁSZF-et és az adatvédelmi nyilatkozatot magára nézve kötelező érvényűnek
tekinti;
Szolgáltató a szolgáltatás elérhetőségét biztosítja, Hívónak meg kell fizetnie az
igénybevétellel járó díjakat. A szolgáltatás igénybevételének díját minden esetben
Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló harmadik személy a szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó felhívás során közzéteszi;
A szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés ráutaló magatartással (a Hívó által
hívás kezdeményezéssel) jön létre. A szerződés a szolgáltatás igénybevételével
létrejön.

Amennyiben a szolgáltatással kapcsolatban bármilyen visszaélés vagy megtévesztés történik,
úgy a szolgáltatással létesített kapcsolat azonnal felfüggesztésre kerül, és a Szolgáltató a
szerződést jogosult bármiféle kártalanítási vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül
felmondani.
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III. Technikai információk
A beérkező hanghívások számítástechnikai rendszeren futnak. A szolgáltatás előírásoknak
megfelelő lebonyolítását az Opennetworks Kft. a mindenkori hatályos törvények és
jogszabályok betartásával szavatolja.
A Hívó a szolgáltatással kapcsolatban jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt
tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját
felelősségére vesz részt.
IV. Adatkezelés
Hívó engedélyezi, hogy Szolgáltató a szolgáltatás szervezése és eredményes lebonyolítása
céljából a személyes adatait (különös tekintettel a Hívó telefonszámát) a jogszabályoknak
megfelelően kezelje.
V. Ügyfélszolgálat
A szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató ügyfélszolgálatot üzemeltet.
Telefonszám: +36 1 999-6000
Elérhető: munkanapokon 9:00-18:00
E-mail: support@opennet.hu
Elérhető: minden nap 0:00-24:00
Szolgáltató a bejelentésekről nyilvántartást vezet.
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Emelt díjas számok listája és a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok

Emelt díjas
hívószám

Tanácsadás

A Szolgáltató
által nyújtott
szolgáltatás
megnevezése

Kerti öntözőrendszerek és
kiépítéséhez szükséges termékekkel
kapcsolatos szakmai tanácsadás

A Szolgáltató által nyújtott
szolgáltatás leírása

Nem

Felnőtt
tartalom

Perc

A díj
felszámításának
módja

360,63

Nettó
végfelhasználói
díj (Ft)

458

Bruttó
végfelhasználói
díj (Ft)
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90/900-763
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