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A� SZF	MO� DOSI�TA� S	

Tisztelt Előfizetőink! 

A DELTAKON Kft. a Telefonszolgáltatás Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 

2019.07.05. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi. 

Az ÁSZF módosított pontjai a következők: 

- 2. pont: A szolgáltató honlapjának címe: www.deltanet.hu -ra módosul 

 Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje a következőkben módosul: 

Hétfő: 9:00-17:00 
   Kedd: 9:00-17:00 
   Szerda: 12:00-17:00 
   Csütörtök: 9:00-17:00 
   Péntek: 9:00-17:00 
 
- 1.4. pont: A szolgáltató internetes honlapjának címe: www.deltanet.hu – ra módosul. 
- 1.5.2. pont: A jelen Általános Szerződési Feltételekre (továbbiakban: ÁSZF), és a jelen ÁSZF 

alapján kötött egyedi előfizetői szerződésekre (továbbiakban: Egyedi előfizetői szerződés) 
különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok rendelkezései vonatkoznak 
kiegészítése 

- 2.4. pont: Az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz 
történő csatlakozására és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidőn belül a 2.4.1. pont 
kiegészítése 

- 2.6. pont: Kockázatelemzés jogintézménye meghatározása 

- 7.1.4. pont: forgalmi díjak mérése és elszámolása meghatározása 

- 9.2.1. pont: Az előfizetői szerződés időtartama 

- 11. Az előfizető jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok 

módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje (különösen előfizetői 

névjegyzékre, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtására, értéknövelt 

szolgáltatások nyújtására, elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítésére, üzletszerzés 

céljából történő személyes adatok kezelésére, tételes számlamelléklet, hívásrészletező 

igénylésére, az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóra, egyéni előfizetői minőségre 

vonatkozó nyilatkozatok) 

- 12.2.1. Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás 

teljesítésének határideje 

- 2. sz. melléklet: A Szolgáltató adatvédelmi felelősének adatmódosítása 

- 3. sz. melléklet:  

� Forgalmi díjak (VOIP és CPS) esetében a kapcsolási díj 0Ft-ra módosul. 

� Nemzetközi díjzóna besorolások (CPS) 



� Nemzetközi díjzóna besorolások (VOIP) 

� Egyéb szolgáltatások díjai, kapcsolódó díjak, hibaelhárítási díjak és 

költségtérítések módosítása. Díjmeghatározások. 

 

- 4. sz. melléklet: A felügyeleti szervek címei, telefonszámainak aktualizálása 

 

A fenti módosításokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket: Az ÁSZFt teljes, 

egységes szerkezetű formában közzétettük http:// http://deltanet.hu/index.php/aszf/ oldalon, 

valamint az Ügyfélszolgálatunkon.  

 

Kecskemét, 2019. június  05. 

 

  Tisztelettel: Deltakon Kft. 


