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szerint. 
 

ÁSZF pont Korábbi ÁSZF 
2.1. pont  Egyéni előfizető esetében a határozott időtartamú 

előfizetői szerződés legfeljebb 24 hónapra köthető 
meg azzal, hogy a szerződés megkötését megelőzően 
fel kell ajánlani a 12 hónapig tartó, valamint a 
határozatlan időtartamú előfizetői szerződés 
megkötésének lehetőségét, és bemutatni azok 
részletes feltételeit. Üzleti előfizetők esetében ezen 
szabály alkalmazása nem kötelező, KKV üzleti 
előfizető esetében pedig a felek az előfizetői 
szerződésben egyező akarattal eltérhetnek tőle.

7.1.7.1. pont A határozatlan idejű előfizetői szerződést az Előfizető 
8 napos felmondási határidővel jogosult bármikor, 
minden további jogkövetkezmény nélkül felmondani. 
Üzleti előfizetők esetében ezen szabály alkalmazása 
nem kötelező, KKV üzleti előfizető esetében pedig a 
felek az előfizetői szerződésben egyező akarattal 
eltérhetnek tőle. 

9.1. pont A határozott tartamú szerződés megszűnését 
megelőzően legalább 30, de 
korábban Szolgáltató köteles Előfizetőt a számlalevél 
mellékletében, számlalevél hiányában írásban, postai 
úton vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó 
elektronikus úton tájékoztatni a határozott idejű 
szerződésből hátralévő napok számá
szerződés megszűnésének időpontjáról.

 
A módosítás oka: jogszabály-változás
 
Jelen egyoldalú módosítások Előfizető részére felmondási jogot nem keletkeztetnek.
 
Az ÁSZF jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. A 
módosított ÁSZF egységes szerkezetbe foglalt szövege megtekinthető H1 
(www.h1komm.hu), továbbá a H1 Komm
 
Előfizetőink a változásokról az 17777800
 
Budapest, 2017. október 09. 

 
KÖZLEMÉNY 

 
Kft. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásáról

10-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak 

Új ÁSZF 
Egyéni előfizető esetében a határozott időtartamú 
előfizetői szerződés legfeljebb 24 hónapra köthető 
meg azzal, hogy a szerződés megkötését megelőzően 
fel kell ajánlani a 12 hónapig tartó, valamint a 
határozatlan időtartamú előfizetői szerződés 

k lehetőségét, és bemutatni azok 
részletes feltételeit. Üzleti előfizetők esetében ezen 
szabály alkalmazása nem kötelező, KKV üzleti 
előfizető esetében pedig a felek az előfizetői 
szerződésben egyező akarattal eltérhetnek tőle. 

Egyéni előfizető esetében a 
előfizetői szerződés legfeljebb 12 hónapra köthető 
meg azzal, hogy a szerződés megkötését megelőzően 
fel kell ajánlani a határozatlan időtartamú előfizetői 
szerződés megkötésének lehetőségét, és bemutatni 
annak részletes feltételeit. 
ezen szabály alkalmazása nem kötelező, KKV üzleti 
előfizető esetében pedig a felek az előfizetői 
szerződésben egyező akarattal eltérhetnek tőle.
 

A határozatlan idejű előfizetői szerződést az Előfizető 
ondási határidővel jogosult bármikor, 

minden további jogkövetkezmény nélkül felmondani. 
Üzleti előfizetők esetében ezen szabály alkalmazása 
nem kötelező, KKV üzleti előfizető esetében pedig a 
felek az előfizetői szerződésben egyező akarattal 

A határozatlan idejű előfizetői szerződést a 
természetes személy Előfizető azonnali hatállyal, míg 
az Üzleti előfizető, valamint KKV üzleti előfizető 8 
napos felmondási határidővel jogosult bármikor, 
minden további jogkövetkezmény nélkül felmondani. 
Üzleti előfizetők esetében ezen szabály alkalmazása 
nem kötelező, KKV üzleti előfizető esetében pedig a 
felek az előfizetői szerződésben egyező akarattal 
eltérhetnek tőle. 

A határozott tartamú szerződés megszűnését 
megelőzően legalább 30, de legfeljebb 60 nappal 
korábban Szolgáltató köteles Előfizetőt a számlalevél 
mellékletében, számlalevél hiányában írásban, postai 
úton vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó 
elektronikus úton tájékoztatni a határozott idejű 
szerződésből hátralévő napok számáról és a 
szerződés megszűnésének időpontjáról. 

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.

változás. 

Jelen egyoldalú módosítások Előfizető részére felmondási jogot nem keletkeztetnek.

Az ÁSZF jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. A 
módosított ÁSZF egységes szerkezetbe foglalt szövege megtekinthető H1 Komm

Komm ügyfélszolgálati helységében.  

z 17777800 ügyfélkapcsolati számon is tájékozódhatnak.

 

változásáról 

hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak 

Egyéni előfizető esetében a határozott időtartamú 
előfizetői szerződés legfeljebb 12 hónapra köthető 
meg azzal, hogy a szerződés megkötését megelőzően 
fel kell ajánlani a határozatlan időtartamú előfizetői 
szerződés megkötésének lehetőségét, és bemutatni 
annak részletes feltételeit. Üzleti előfizetők esetében 
ezen szabály alkalmazása nem kötelező, KKV üzleti 
előfizető esetében pedig a felek az előfizetői 
szerződésben egyező akarattal eltérhetnek tőle. 

A határozatlan idejű előfizetői szerződést a 
természetes személy Előfizető azonnali hatállyal, míg 
az Üzleti előfizető, valamint KKV üzleti előfizető 8 
napos felmondási határidővel jogosult bármikor, 
minden további jogkövetkezmény nélkül felmondani. 

leti előfizetők esetében ezen szabály alkalmazása 
nem kötelező, KKV üzleti előfizető esetében pedig a 
felek az előfizetői szerződésben egyező akarattal 

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 

elektronikus úton tájékoztatni a határozott 
idejű szerződés határozatlan időtartamúvá 
átalakulásának időpontjáról. 

Jelen egyoldalú módosítások Előfizető részére felmondási jogot nem keletkeztetnek. 

Az ÁSZF jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. A 
Komm internetes honlapján 

ügyfélkapcsolati számon is tájékozódhatnak. 


