
Előfizetői bejelentések, panaszok kezelése

Előfizetői panaszokkal, bejelentésekkel a Szolgáltató érdemben csak azt követően kezd el foglalkozni, 
hogy az Előfizető előfizetői minőségét az ügyfél azonosítóval (felhasználónév vagy email cím) és a hozzá 
tartozó  jelszóval  igazolta.  Az  ügyfél  azonosító  hiányában  szóbeli  bejelentések,  panaszok  esetén  a 
Szolgáltató  igazolásként  az előfizetői  jelszó mellett  legalább 3,  a Szolgáltató  által  az adott  bejelentés 
fogadásakor  kiválasztott  és  az  Előfizető  által  megadott,  csak  az  előfizetőre  jellemző  adat  helyes 
visszamondását  fogadja  el.  Írásbeli  bejelentések,  panaszok  esetén  igazolásként  a  Szolgáltató 
nyilvántartásában  szereplő  névvel  és  címmel  ellátott  postai  leveleket,  elektronikus  úton  történő 
megkeresés  esetén  pedig  az  Előfizető  egyedi  email  címéről  érkező  megkereséseket  fogadja  el  a 
Szolgáltató.

Ha  az  Előfizető  a  Szolgáltató  által  felszámított  díj  összegét  vitatja,  a  Szolgáltató  a  díjreklamációt 
haladéktalanul nyilvántartásba veszi és legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. E határidő elmulasztása 
esetén a Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az Előfizető szerződést a 
11.3.2. pontban foglaltak szerint felmondani.
Ha  az  Előfizető  a  bejelentését  a  díjfizetési  határidő  lejárta  előtt  nyújtja  be  a  Szolgáltatóhoz,  úgy  a 
bejelentésben  érintett  díjtétel  vonatkozásában  a  díjfizetési  határidő  a  díjreklamáció  megvizsgálásának 
időtartamával meghosszabbodik. 
Ha a Szolgáltató az előfizetői bejelentésnek helyt  ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő 
havi  elszámolás  alkalmával,  egyébként  a  bejelentés  elbírálásától  számított  harminc  napon  belül  a 
díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az Előfizető számláján egy összegben 
jóváírja vagy azt az  Előfizető  választása szerint  az Előfizető által  írásban vagy elektronikus  levélben 
jelzett  bankszámlára  vagy  magyarországi  címre  az  Előfizető  részére  egy  összegben  visszafizeti, 
amennyiben az előfizetőnek nincs a Szolgáltatóval szemben fennálló lejárt díjtartozása. A díjkülönbözet 
jóváírása vagy visszafizetése esetén az előfizetőt megillető kamat mértéke megegyezik a Szolgáltatót az 
Előfizető  díjfizetési  késedelme  esetén  megillető  kamat  mértékével.  Bruttó  100  Ft  alatti  túlfizetést  a 
Szolgáltató nem térít vissza.

Az Előfizető kérésére a Szolgáltatónak biztosítania  kell,  hogy az Előfizető az adatkezelési  szabályok 
figyelembe vételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a fizetendő díj számításához 
szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást.
Az előre  fizetett  díjú  előfizetői  szolgáltatások  kivételével  a  Szolgáltató  az Előfizető  részére  kiállított 
számlához csatolt  mellékletben az Előfizető által  fizetendő díjakat külön jogszabályban meghatározott 
bontásban köteles feltüntetni.
Egyik  fél  sem  felel  a  szerződés  szerinti  kötelezettsége  teljesítéséért  azon  esetekben,  amikor  olyan, 
bármely fél  érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (Vis maior)  merülnek fel,  amelyek 
megakadályozzák a szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét.
Ilyen körülmények különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos 
energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi 
törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett 18 intézkedés.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett hívásokról 
hangfelvételt  készítsen,  amiről  a  hívó  felet  minden  esetben  a  hangrögzítést  megelőzően  tájékoztatja. 
Amennyiben  a  hívó  fél  a  hangrögzítéshez  nem  járul  hozzá,  akkor  az  adott  ügy  csak  személyesen 
intézhető. A Szolgáltató a rögzített hanganyagokat a rögzítés napját követő 1 évig tárolja.



Előfizetői szolgáltatással kapcsolatos
viták rendezésének módja

Ha  az  Előfizető a  hibás  teljesítéssel  kapcsolatos  Szolgáltatói  állásfoglalást  vitatja,  a 
Nemzeti Hírközlési Hatóságtól kérheti, hogy az nyilatkozzék a Szolgáltató által végzett 
hiba  megállapítás  és  hibakijavítás  megfelelőségéről,  továbbá  az  Előfizető  a  területileg 
illetékes  fogyasztóvédelmi  felügyelőséghez  is  fordulhat.  Az Előfizető  követelését  –  az 
előzőektől  függetlenül  –  bíróság  előtt  is  érvényesítheti.  Az  Előfizető  a  Szolgáltatóval 
szemben  fennálló  követelését  az  elévülési  időn  belül  bíróságon  érvényesítheti.  Az 
elévülési idő 1 év. Az Előfizetői jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseik rendezésére 
szerződő felek a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki.

Panaszaival élhet:

Nemzeti Hírközlési Hatóság Igazgatósága
1015 Budapest, Ostrom utca 23-25. Telefon: (+361)-375-7777, Telefax: (+361)-356-5520

Nemzeti Hírközlési Hatóság Debreceni Iroda
4025 Debrecen, Hatvan utca 43.

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
1088 Budapest, József körút 6. Telefon: (+361)-459-4999

Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest, Alkotmány utca 5. Telefon: (+361)-472-8900, Telefax: (+361)-472-8905

Nyíregyházi Városi Bíróság
4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2. Postacím:4401 Nyíregyháza, Pf. 86.,

Telefon: (+3642)-523-800
Panasznapi ügyintézés: szerda 8:00-16:00

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gazdasági Kamarák mellett működő
Békéltető Testület

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2., Telefon: (+3642)-311-544, (+3642)-311-750




