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Az Opticon Kft.
adathálózati és internet-hozzáférési szolgáltatásokra
vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek 2017.01.01jétől hatályos változásai
Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló
2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet, valamint az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény vonatkozó módosításainak való megfeleltetése céljából
történő módosítások.
Továbbá:
1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím,
telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a helynek,
elérhetőségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségei
naprakészen megismerhetők
1.2.4. Nyitvatartási idő:
Hétfő

08:00

18:00

Kedd

08:00

16:00

Szerda

08:00

16:00

Csütörtök

08:00

16:00

Péntek

08:00

16:00

2.6. Az üzleti előfizetőkkel kötött szerződésekre vonatkozó különös szabályok
2.6.8. Az üzleti előfizető a szerződés megkötésével hozzájárul, hogy a Szolgáltató a
szerződés érvényességi ideje alatt az Előfizető nevét a referencialistáján feltüntesse.
6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták
A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés bármely változása, módosítása esetén erről
valamilyen, az ÁSZF jelen fejezetében bemutatott módon előzetesen, vagy a
módosításokkal egy időben értesíti, tájékoztatja Előfizetőit.
Az értesítés módja
A Szolgáltató az értesítési kötelezettségének az alábbi módokon tehet eleget:
a.) az előfizető közvetlen értesítésével postai úton az elektronikus hírközlési
szolgáltatás jellegéhez igazodó módon,
b.) elektronikus levélben az előfizető által e célra megjelölt e-mail címre;
c.) egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon történő
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közzétételre utalással, internetes felugró ablakkal vagy
d.) az értesítendő előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban
legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a
szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is hozzáférhetővé tenni.
A Szolgáltató az ÁSZF módosításainak összefoglalását, valamint az ÁSZF
egységesített, hatályos szövegét minden esetben közzéteszi, illetve elérhetővé teszi
Ügyfélszolgálatain, valamint a honlapján, a www.videkhalo.hu címen.
Az értesítés formái
A közvetlen értesítés
Az Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésekor, illetve a szerződés
fennállta alatt bármikor, megadhatja hozzájárulását ahhoz, hogy a Szolgáltató
minden, az Előfizetői Szerződéssel összefüggő változásról közvetlenül értesítse őt az
elektronikus hírközlési szolgáltatás jellegéhez igazodó módon.
A közvetlen értesítés történhet számlalevéllel vagy postai levél útján, illetve
más módon (e-mailen) illetve szóban (telefonon), amennyiben előfizető előzetesen
hozzájárult.
A közvetlen értesítéshez adott hozzájárulás keretében megadott, az Előfizető
elérését szolgáló adatokat (telefonszám, e-mail cím) a Szolgáltató az általa
alkalmazott adatvédelmi elveknek megfelelően bizalmasan kezeli, és csak az
Előfizető hozzájárulásában megjelölt esetekben és célokra használja fel.
Írásbeli, elektronikus értesítés
Amennyiben a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatásokról számlalevelet állít
ki, akkor az írásbeli értesítésre a számlalevélhez csatolt külön értesítő levéllel kerül
sor, vagy elektronikus levélben az Előfizető által e célra megjelölt e-mail címre.
Utóbbi esetben a számlaértesítő elektronikus levélben, vagy az elektronikus
számlában, amennyiben lehetséges a számlaértesítő elektronikus levélben erre
történő utalással kell értesíteni.
Telefonos, egyéb értesítés
Telefonos, közvetlen értesítést a Szolgáltató az Előfizető hozzájárulása esetén
alkalmaz. Jogosult továbbá a Szolgáltató egyéb elektronikus hírközlés útján, az
internetes honlapon történő közzétételre utalással eleget tenni értesítési
kötelezettségének. (pl. elektronikus levél, SMS, MMS).
Az értesítés további szabályai
Az e-mailt a kézbesítési visszaigazolás napján – az ellenkező bizonyításáig –
úgy kell tekinteni, hogy azzal a Szolgáltató az Előfizető értesítésére vonatkozó
kötelezettségének eleget tett.
Az elektronikus levelet SMS-t, MMS-t a kézbesítési visszaigazolás napján - az
ellenkező bizonyításáig – úgy kell tekinteni, hogy azzal a Szolgáltató az Előfizető
értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.
Amennyiben az e-mailben történő értesítés megtörténte az Előfizető
érdekkörében fennálló körülmény miatt nem állapítható meg, az értesítést – az
ellenkező bizonyításáig – a Szolgáltató legalább két alkalommal, legalább öt napos
időközzel megtett kézbesítési kísérletét követő napon úgy kell tekinteni, hogy azzal a
Szolgáltató az előfizető értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.
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A postai úton megküldött értesítést a postára adástól számított hetedik
napon – az ellenkező bizonyításáig – úgy kell tekinteni, hogy azzal a szolgáltató az
előfizető értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.

A szolgáltató által tértivevény-szolgáltatással küldött és kézbesített értesítés
esetén – az ellenkező bizonyításáig – a kézbesítés postai szolgáltató által rögzített
időpontjában az előfizető értesítését megtörténtnek kell tekinteni.
Az értesítési kötelezettség teljesítése – ha azt az ellenérdekű fél vitatja – az
értesítés címzetthez való megérkezésének, kézbesítése megtörténtének (átvételének)
bizonyítására hatósági eljárásban nem alkalmas, bizonyítékként nem szolgálhat.
12.5. Egyéb előfizetői szerződés megszűnési esetek és feltételeik
Az előfizetői szerződés megszűnik a fenti eseteken túl:
a) az előfizető halálával – a megfelelő dokumentumokkal történt igazolás után, az
Előfizető haláláról történő Szolgáltató általi tudomásszerzés napján – , jogutód
nélküli megszűnésével,
13. Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb
kötelezettségei
13.1. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség
Az Előfizetőt együttműködési kötelezettség terheli a szolgáltatás
igénybevételével kapcsolatban. Az Előfizető köteles megtenni minden olyan,
hatáskörébe tartozó intézkedést, ami a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, és
ami a Szolgáltató hibás teljesítésének nem minősülő, azonban hibabejelentést
eredményező körülmény elhárításához szükséges.
Így különösen köteles az Előfizető a hibabejelentés előtt meggyőződni arról,
hogy a végberendezés, a modem áramellátása biztosított, valamint a hálózati elemek
egységessége és épsége, az összekötő kábelek csatlakozása biztosított.
Az Előfizetőt tájékoztatási kötelezettség terheli a Szolgáltatóval szemben
mindazon adat és információ vonatkozásában, mely a szolgáltatásra vagy a
Szolgáltatóra kihatással lehet. Így különösen köteles az Előfizető tájékoztatni a
Szolgáltatót várható fizetési késedelméről, fizetésképtelen állapotáról.
Az Előfizető és a Felhasználó minden tőle elvárhatót köteles elkövetni az
ingatlanában található hálózati elemek megőrzéséért és épségének biztosításáért. Az
Előfizető a Szolgáltató tulajdonát képező hálózatot, annak elemeit, valamint a
szolgáltatás igénybevehetősége érdekében a Szolgáltató által az Előfizető
rendelkezésére bocsátott hírközlési berendezést nem jogosult más célra (pl. más
szolgáltató általi szolgáltatás igénybevétele) használni, vagy azok használatát
harmadik személynek átadni.
A hibaelhárítás, a hiba okának kivizsgálása és az üzemelés, valamint
szolgáltatásnyújtás biztosítása érdekében, ha a kivizsgálás, vagy a hiba kijavítása
kizárólag a helyszínen lehetséges, az ingatlan tulajdonosa (használója) tűrni köteles,
hogy előzetes értesítés alapján a Szolgáltató erre felhatalmazott képviselője az
ingatlan területére kivizsgálás, karbantartás és hibaelhárítás céljából belépjen,
illetve, ha műszaki indokok miatt a hiba elhárítása másként nem oldható meg, az
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ingatlanon, épületen, létesítményen, az alatt vagy felett, illetőleg abban a
szolgáltatás céljára szolgáló eszközt (pl.: távközlő berendezést, vezetéket)
elhelyezzen.
Az Előfizetőt/Igénylőt együttműködési kötelezettség terheli a kivitelezés során
szükséges környező ingatlanokba való bejutással kapcsolatban.
Az Előfizetőt bejelentési kötelezettség terheli a személyes és elérhetőségi
adataiban bekövetkező változás esetén a 13.4. pont szerint.
13.4. Az adatváltozás bejelentése
Ha az Előfizető valamely, a szerződésben szereplő és kapcsolattartásra
megjelölt adata megváltozik, köteles azt lehetőség szerint a változást megelőzően, de
legkésőbb a változást követő 8 napon belül a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában
személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján írásban (postai levélben,
telefaxon) bejelenteni. Amennyiben az Előfizető elhunyt, jelen bejelentési
kötelezettség az örökösöket terheli.
Ha ezt elmulasztja, az Előfizető vagy az örökös ebből adódó esetleges káráért
vagy bármely többletköltségéért a Szolgáltató nem felelős, és a Szolgáltatónak
okozott esetleges kárt vagy többletköltséget a Szolgáltató az Előfizetőtől követelheti.
Az Előfizető köteles a Szolgáltató által indokoltan igényelt és az Előfizető
személyes adatainak sérelmével nem járó, a szolgáltatásnyújtással összefüggő
adatszolgáltatásokat haladéktalanul teljesíteni.

