KeviWLAN Informatikai Kft.
Általános Szerződési Feltételek
kivonata
Internet elérési szolgáltatás nyújtásához
Készült: 2019.07.04
Előző módosítás:2018.06.01
Hatályos: 2019.08.10-től

1/3
KeviWLAN Informatikai Kft. ÁSZF kivonat
Utolsó módosítás: 2018.06.01. hatályos: 2019.08.10

Tartalomjegyzék
7.1.5.3 Követeléskezelési díj................................................................................................................2
8.1. A szerződés időtartama.............................................................................................................2
1. sz. melléklet Díjak............................................................................................................................3

7.1.5.3 Követeléskezelési díj
Szolgáltató jogosult lejárt számlatartozás esetén az általa megbízott követeléskezelő társaság (Credit Control Kft.. 1138 Budapest, Madarász V. u. 4749. ) részére az Előfizető adatait jogos követelése behajtása céljából átadni, továbbá a követeléskezelő társaság eljárásának adminisztrációs költségét
követeléskezelési díjként az Előfizetőre áthárítani.
A követeléskezelési díj mértékét az 1 sz. melléklet tartalmazza.
A teljes tartozás tartalmazhatja különösen az Előfizetőnek a Szolgáltatóval szemben fennálló – akár szolgáltatások igénybevételéből, akár a
Szolgáltató Előfizetői szolgáltatásaihoz kapcsolódó eszköz részletfizetésre történő vásárlásából , készülékbérlet igénybevételéből fennálló eredő –
általános forgalmi adóval együtt (a továbbiakban: bruttó) számított lejárt tartozásait; az Előfizetőt terhelő kötbért, késedelmi kamatot és a fizetési
felszólítás eljárási díj, követeléskezelési díj összegét.

8.1. A szerződés időtartama
Az előfizetői szerződés határozott és határozatlan idejű lehet.
A szolgáltatás nyújtásának jogi feltételeit és eseteit az ÁSZF pontja tartalmazza részletesen, műszaki feltételeit az ÁSZF pontja és az Előfizetői
szerződés tartalmazza.
Határozott idejű szerződést/ hűségidőt az állandó magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező, a 18. életévét betöltött személy köthet. A
szolgáltató egyedi esetben eltérhet ettől.
A szünetelés időtartama alatt – miután a Szolgáltató a szünetelés időtartama alatt fenntartja az Előfizetői jogviszonyt az előfizető csökkentett
előfizetési díj megfizetésére köteles, amelynek mértékét a 1. számú melléklet tartalmazza.
Ha az előfizetői szolgáltatás az előfizető kérésére szünetel, a szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében az előfizető visszakapcsolási díjat köteles
fizetni. A határozott idő lejártával – amennyiben az előfizető másként nem nyilatkozik – a szolgáltató külön értesítés nélkül visszakapcsolja a
szolgáltatást.
A határozott időtartamú előfizetői szerződés legfeljebb 12 hónapra, illetve 24 hónapra kedvezményes készülék vásárlása esetén köthető meg azzal,
hogy a szolgáltató a szerződés megkötését megelőzően felajánlja a határozatlan időtartamú előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét, és
bemutatja annak részletes feltételeit a nem üzleti ügyfeleinek.
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 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 dönthetnek. A határozott idejű szerződés felmondásának részletes szabályait a szolgáltató az általános szerződési feltételekben
határozza meg. 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.
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1. sz. melléklet Díjak

Behajtásra átadás díja: behajtásra átadott összeg 19%-a + ÁFA
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