KIVONAT
a Celldömölki Kábeltelevízió Kft. hírközlési szolgáltató 2021.07.01. napjától hatályos,
helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből
A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2021.07.01.
napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

a

tagja

Általános Szerződési Feltételek

előfizetői elektronikus hírközlési helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz
Terület I.
Celldömölk, Celldömölk-Alsóság, Celldömölk-Izsákfa, Kemenesmihályfa,
Kemenessömjén, Tokorcs, Kemenesmagasi, Mersevát, Kemenesszentmárton,
Vönöck, Uraiújfalu, Nagygeresd, Tompaládony, Vasegerszeg
és Vámoscsalád települések területén.
Terület II.
Bősárkány, Dénesfa, Iván, Ikervár, Jákfa, Lövő, Nemesládony, Pusztacsalád,
Rábapaty és Simaság települések területén.
Terület III.
Beled, Bük-fürdő, Cirák, Csáfordjánosfa, Csapod, Csányig, Csér, Lövő, Nemesládony,
és Répceszemere területén.
Terület IV.
Répcelak, Nagylózs, Újkér, Egyházasfalu, Völcsej, Sopronhorpács, Und,
Csánig, Zsira és Nick települések terültén.
Terület V.
Ágfalva, Sopron Balf, Kópháza és Nagycenk.
Acsád, Bozsok, Bük, Cák, Csepreg, Gyöngyösfalu, Horvátzsidány, Iklanberény,
Kiszsidány, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Kőszegfalva, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lócs,
Lukácsháza, Meszlen, Nemescsó, Ólmod, Peresznye, Pusztacsó, Sajtoskál, Szakony,
Tormásliget, Tömörd, Vassurány és Velem.

Hatályba lépés kelte: 2021.07.01
Utolsó módosítás kelte: 2021.06.29
Készült: 2021.06.29
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Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról

A jogszabályváltozás miatt a szolgáltató által a honlapján kötelezően közzéteendő
tájékoztatások az alábbiak:
1. Minden szolgáltató esetén
„Tájékoztatjuk tisztelt Előfizetőinket arról, hogy 2021. június 30-ával a jogszabály (az
elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 22/2020.(XII.21.)
NMHH rendelet, „Eszr.”) erejénél fogva módosulnak az Általános Szerződési Feltételek,
valamint a hatályban lévő egyedi előfizetői szerződések az ÁSZF - Rendelet szerinti
módosítása - által érintett részei. A módosított ÁSZF a szolgáltató honlapján érhető el.”
2. Internet-hozzáférés szolgáltató esetén (többletként)
„Tájékoztatjuk tisztelt Előfizetőinket arról, hogy 2021. június 30. napján jogszabály
(25/2020.(XII.21.) NMHH rendelet, „Eszmr.”) erejénél fogva módosulnak az Általános
Szerződési Feltételek és amely alapján a Rendelet alkalmazását megelőzően kötött, hatályos,
határozott és határozatlan idejű előfizetői szerződések 2021. június 30. napján a jogszabály
erejénél fogva módosulnak. A módosulás az internet-hozzáférési szolgáltatás sebességére a
Rendeletben előírt új célértékek miatt vált szükségessé. A módosulás következtében a helyhez
kötött internet-hozzáférési szolgáltatás vonatkozásában a „kínált sebesség” és a „garantált
sebesség” helyett „maximális sebesség”, „minimális sebesség” és „rendes körülmények között
elérhető sebesség” minőségi követelmény és célérték került meghatározásra, továbbá az
„Egységes Internet Szolgáltatás leíró táblázat helyett” „A” és „B” táblázat kerül alkalmazásra.
A Rendelet alapján újonnan bevezetett célértékekre vonatkozóan a Szolgáltató a célértékek
teljesítését vizsgálja és azok teljesítéséért a Rendeletben foglaltak szerint felel.
Az Eszmr. (13/2011.(XII.27.) NMHH rendelet) 3. melléklet „A” és „B” táblázatai az egyes
díjcsomagoknál, a hatályos ÁSZF 3. sz. mellékletében, valamint a Szolgáltató honlapján
érhetőek el.”
A Celldömölki Kábeltelevízió Műsorelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásaira
vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is
megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.cellkabel.hu weboldalon.

Celldömölk, 2021. június 30.

Celldömölk Kábeltelevízió Kft.

