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A 2017.11.21-i hatállyal módosuló rendelkezések 

 

 

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) alábbi 

pontjaiban, műszaki fejlesztések, valamint a jogszabályi változásokra hivatkozva a 

Szolgáltató által egyoldalúan történő módosításokról, amelynek hatályba lépésének ideje 

2017.11.21. 

 

 

 

Általános Szerződési Feltételek törzsszöveg: 2.1.3.9 

 

Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás  

 

Egyéni Előfizetők esetén 

 

Az előfizetői szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató köteles igazolható módon 

tájékoztatást adni a határozatlan és a határozott idejű előfizetői szerződés megkötésének 

lehetőségéről, és igazolható módon bemutatni azok részletes feltételeit. A tájékoztatás elmaradása 

esetén az előfizetői szerződésben az Előfizetőt érintő, a határozott idejű előfizetői szerződésből 

eredő bármilyen hátrányos jogkövetkezményt megállapító szerződéses rendelkezés semmis. 

Amennyiben Előfizető 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződést kíván kötni, 

Szolgáltató a szerződés megkötését megelőzően köteles felajánlani a határozatlan időtartalmú 

előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét, és bemutatni azok részletes feltételeit. 

 

Az előfizető kérésére a határozott időtartamú előfizetői szerződés 24 hónapra is megköthető, ha az 

előfizetői szerződés megkötéséhez készülékvásárlás is kapcsolódik. Az ilyen módon 24 hónapra 

megkötött határozott idejű előfizetői szerződésnek a készülék vásárlásához kapcsolódó törlesztő 

részletek nélkül számított előfizetési díja nem lehet magasabb a 12 hónapra kötött, azonos 

szolgáltatási tartalmú, határozott idejű szerződések előfizetési díjától. 

 

 

Általános Szerződési Feltételek törzsszöveg: 9.2 

 

Az előfizetői szerződés időtartama 

 

Egyéni Előfizetők esetén 

 

Az Egyéni Előfizető esetén a határozott időtartamú előfizetői szerződés – a 9.2.(a) bekezdés 

kivételével - legfeljebb 12 hónapra köthető meg azzal, hogy a szerződés megkötését megelőzően fel 

kell ajánlani a határozatlan időtartamú előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét, és be kell 

mutatni annak részletes feltételeit. 

 

9.2(a) Az Egyéni Előfizető kérésére a határozott időtartamú előfizetői szerződés 24 hónapra is 

megköthető, ha az előfizetői szerződés megkötéséhez készülékvásárlás is kapcsolódik. Az ilyen 



módon 24 hónapra megkötött határozott idejű előfizetői szerződésnek a készülék vásárlásához 

kapcsolódó törlesztő részletek nélkül számított előfizetési díja nem lehet magasabb a 9.2. bekezdés 

szerinti 12 hónapra kötött, azonos szolgáltatási tartalmú, határozott idejű szerződések előfizetési 

díjától. 

 

 

Általános Szerződési Feltételek törzsszöveg: 9.11. 

 

A határozatlan idejű előfizetői szerződés megszűnik 

 

Egyéni Előfizetők esetén 

 

Az Egyéni Előfizető azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül 

felmondani. Az Egyéni Előfizetői szerződés bármely ezzel ellentétes kikötése semmis. 

 

 

 

Általános Szerződési Feltételek törzsszöveg: 9.12. 

 

A határozott idejű előfizetői szerződés megszűnik 

 

Egyéni Előfizetők esetén 

 

Az Egyéni Előfizető azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül 

felmondani. Az Egyéni Előfizetői szerződés bármely ezzel ellentétes kikötése semmis. 

 

 

Általános Szerződési Feltételek törzsszöveg: 9.13. 

 

A határozott időtartamú előfizetői szerződés a meghatározott idő elteltével megszűnik. A határozott 

idő elteltét megelőző 90 napban a szolgáltató három alkalommal köteles az előfizetőt a számlalevél 

mellékletében, számlalevél hiányában írásban, postai úton vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó 

elektronikus úton tájékoztatni a határozott idejű szerződés határozatlan időtartamúvá átalakulásának 

időpontjáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a szerződés átalakulásával beálló változásokra, 

továbbá be kell mutatnia az előfizető részére a szolgáltatónál elérhető, az előfizető jelenlegi 

határozott idejű szerződéséhez hasonló szolgáltatási tartalommal bíró határozott időtartamú 

előfizetői szerződési ajánlatokat. A felek a határozott idejű szerződés időtartamának 

meghosszabbításáról a szerződés megkötésekor és az előfizető kifejezett nyilatkozata esetén a 

határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással döntenek. A határozott idejű szerződés 

felmondásának részletes szabályait a szolgáltató az általános szerződési feltételekben határozza 

meg. 

 

A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan 

időtartamú előfizetői szerződés lép, kivéve, ha az előfizető egyoldalúan - vagy az előfizető és a 

szolgáltató közös akarattal - a határozott idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a 

határozott idő leteltével a szerződést megszünteti.  

A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe lépő új, határozatlan idejű szerződésben 

meghatározott, az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek nem lehetnek az 

előfizetőre nézve hátrányosabbak a korábbi határozott idejű szerződésben szereplő szerződési 

feltételeknél. 

 

 



Általános Szerződési Feltételek törzsszöveg: 9.16. 
 

Vegyes rendelkezések 

 

163/I. § (1) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló 2017. évi 

LXXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: 2017. évi LXXXVIII. törvény) megállapított 127. § (4d) 

bekezdést a 2017. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépését megelőzően megkötött, a 2017. évi 

LXXXVIII. törvény hatálybalépésekor hatályos határozott időtartamú előfizetői szerződésekre is 

alkalmazni kell. 

(2) A 2017. évi LXXXVIII. törvénnyel megállapított 127. § (6) bekezdést és a 134. § (14) bekezdést 

a 2017. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépését megelőzően megkötött határozott időtartamú 

előfizetői szerződésekre is alkalmazni kell, azzal, hogy a 134. § (14) bekezdésében szabályozott 

tájékoztatási kötelezettségnek a szolgáltató az olyan határozott időtartamú előfizetői szerződések 

esetében köteles eleget tenni, amelyekben a szerződés időtartama a 2017 évi LXXXVIII. törvény 

hatálybalépését követő 90. napot követően telik el. 

 

 

Általános Szerződési Feltételek törzsszöveg: 12.1.10. 

 

Az előfizetői szerződés módosításának és megszűnésének esetei és feltételei 

 

Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz – így 

különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált csatornák összetétele vagy a 

szolgáltatás tartalma – az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, 

további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői 

szerződést. 

 

 

Általános Szerződési Feltételek törzsszöveg: 12.4.2. 

 

Az előfizető általi szerződésfelmondás esetei, feltételei 

 

Egyéni Előfizetők esetén 

 

Az Egyéni előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult 

további jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az Egyéni előfizetői szerződés bármely ezzel 

ellentétes kikötése semmis. 

 

 

 

 
Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 

15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az 

előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő 

kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. 

Az új egyéni ÁSZF és a jogszabály módosítással érintett előfizetői csomagok listaárai elérhetők a szolgáltató honlapján 

( www.printerfair.hu ), valamint ügyfélszolgálati irodában. 

 

http://www.printerfair.hu/

