
 

Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról 
 

A Calgo Kft. („Szolgáltató”) ezúton tájékoztatja Önt, hogy Szolgáltató Általános Szerződési 
Feltételeit („ÁSZF”) az alábbiak szerint módosítja. 
 
Módosítás oka 

A 2/2015 (III. 30) NMHH rendelet (Eszr.) hatályos rendelkezéseinek való megfelelés. 
 
A módosítás hatályba lépésének időpontja 

2015. december 1. 
 
A módosítás lényegének kivonatos leírása 
 
Általános módosítás 
Az Eszr. 10 § történő megfelelés érdekében módosításra került az ÁSZF fejezet szerkezete. 

 
Tartalmi módosítások 

 
Új fejezetek 

 1.5. Az általános szerződési feltételek elérhetősége feltűntetésre került. 
 9.2 A határozott idejű Előfizetői Szerződésekre vonatkozó speciális szabályok 

Az Eszr-rel összhangban az ÁSZF-en belül külön fejezetben, egységes szerkezetben 
meghatározásra kerültek a határozott idejű Előfizetői Szerződésekre vonatkozó 
speciális szabályok. 

 
Pontosítások 

 
 2.1.1.1.3. Online igénybejelentés 
Online igénybejelentéshez tartozó nyilatkozat megadásának módja a KKV-k részére 
pontosításra került. 

 
 2.1.1.3.1 Az Előfizetői Szerződés megkötése írásban 
Meghatározásra, pontosításra került a fejezetben: 
 a beérkező igények feldolgozásának és elbírálásának módja, határideje 
 a szolgáltatói ajánlattétel módja 
 az Előfizető által történő elfogadás (szerződéskötés) módja 
 a távollévők között írásban kötött előfizetői szerződések megkötésének módja. 

 
Üzleti előfizetők eltérhetnek egyező akarattal eltérhetnek Eht. előfizetői szerződéssel a 
kapcsolatos, valamint e rendelet rendelkezéseitől. 
 
 2.1.1.3.2 Az Előfizetői Szerződés megkötése online 



Pontosításra kerültek az online szerződéskötés feltételei. 
 
 2.1.1.3.3 Az Előfizetői Szerződés megkötése szóban vagy ráutaló magatartással 

Pontosításra kerültek a ráutaló magatartással történő szerződéskötés feltételei. 
 

 2.1.1.3.4 Az Előfizetői Szerződés aktuális tartalmának rendelkezésre bocsátása 
Az ESZR-rel összhangban meghatározásra került, hogyan juthat hozzá az Előfizetői 
Szerződéshez az előfizető. 

 
 2.1.2.2.1 Elállás az Előfizető részéről 
Pontosításra kerültek az előfizetői elállás részletei. 

 
 2.1.2.2.3 Elállás esetén történő elszámolás 
Pontosításra kerültek az elállás esetén történő elszámolás részletei. 

 
 2.3.1  Az Előfizetői hozzáférési pont kialakítására vonatkozó általános 

feltételek 
Pontosításra kerültek a Előfizetői hozzáférési pont kialakításának feltételei. 
 
 7.1.2.4  Akciós díjcsomagok 
Az ESZR-rel összhangban bevezetésre került egy új melléklet (5. számú melléklet), mely 
az aktuális akciós csomagok információit tartalmazza. 

 
 7.1.2.5 Egyedi díjcsomagok 
Pontosításra kerültek az Egyedi díjcsomagok igénybevételi feltételei. 

 
 9.4.4  Egyéb Előfizetői Szerződés módosítási és megszűnési esetek és feltételek 
Az ESZR 143. § (2) bekezdésének megfelelően az előfizető kérésére elszámol. 

 
 

Az előfizetőt az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása esetén megillető 
jogok 
Amennyiben az Előfizetőink jelen módosítást nem kívánják elfogadni, úgy az Eht. 132.§(4) és 
(5) bekezdéseiben meghatározott következő jogokkal élhetnek: 

 
(4) Ha a szolgáltató az általános szerződési feltételekben meghatározott esetekben jogosult 

az általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a 
hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az előfizetőket e törvényben foglaltak szerint 
értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a felmondás 
jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt. 

(5) Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az 
előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult 
felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a 
határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a 
határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás 
a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, 
és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az 



előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény 
összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató 
az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. 

 
2015. október 30. 


