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KÖZLEMÉNY
Nicom Wireless Kft. ÁSZF változásáról
(ÁSZF hatályos 2015. november 6-tól)
A Nicom Wireless Kft. ezúton értesíti Előfizetőit, hogy 2015. november 6-tól az alábbiaknak
megfelelően változtatja meg Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF). Az ÁSZF megtalálható
elektronikus formában a www.nicom.hu honlapon.
A változás az ÁSZF következő pontjait érinti:
5.1. Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltétele, az előfizető által kérhető
szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, és a fizetendő díj
mértéke – megfogalmazásbeli változás
5.1.3. Az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetését írásban, az esedékes előfizetési díjak megfizetése
mellett, legalább 5 munkanappal a kért kikapcsolás előtt, a következő hónap elsejétől kezdődően
kérheti a Szolgáltató honlapján elérhető szünetelési nyomtatvány hiánytalan kitöltésével.
A szüneteltetés az Előfizető által kért visszakapcsolásig vagy a szerződés felmondásáig vagy a
határozott idejű szerződés megszűnéséig tart. A visszakapcsolást az Előfizető a szüneteltetés
kérésekor, vagy a kért visszakapcsolást megelőzően legalább 5 munkanappal, írásban, a következő
hónap első napjától kérheti. A szolgáltatás szüneteltetését az előfizető egy naptári évben legfeljebb
hat hónapra kérheti.
A szünetelés időtartama alatt - miután a Szolgáltató a szünetelés időtartama alatt fenntartja az
Előfizetői jogviszonyt, az Előfizető e -mail címeit és az 1 db fix Publikus IP címét - az Előfizető
csökkentett előfizetési díj megfizetésére köteles, amelynek mértékét a 1. számú melléklet
tartalmazza.
A szolgáltató az előfizető által kért szüneteltetési időszak végén - amely nem lehet hosszabb, mint a
szolgáltató általános szerződési feltételeiben a szüneteltetés leghosszabb időtartamaként
meghatározott időtartam - a szolgáltatást köteles visszakapcsolni, és erről az előfizetőt
haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül értesíteni. Amennyiben a visszakapcsoláshoz nem
szükséges helyszíni intézkedés, a szolgáltató külön díjat nem számíthat fel. Amennyiben a
visszakapcsoláshoz helyszíni intézkedés szükséges, a szolgáltató indokolt, méltányos, egyszeri díjat
számíthat fel.
7.5. A kötbér meghatározása, mértéke és módjai az alábbiak szerint módosul:
7.5.6. Amennyiben a Szolgáltató az átírást az általános szerződési feltételekben vállalt határidőn
belül nem teljesíti, a kötbér összege minden megkezdett késedelmes nap után az átírási díj
egytizede.
7.5.7. A korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén a szolgáltató minden
megkezdett késedelmes nap után a kötbér mértéke az előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői
szolgáltatással kapcsolatban a visszakapcsolás időpontja szerinti hónapra vonatkozó havi előfizetési
díj, vagy előre fizetett díjú szolgáltatás esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének
négyszerese.
8.3.Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás
teljesítésének határideje – megfogalmazásbeli változás
8.3.1.2. Az Előfizető az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését kéri (áthelyezés) Az előfizetői
hozzáférési pont tulajdonos Előfizető áthelyezés címén kérheti a Szolgáltatótól az előfizetői
hozzáférési pont helyének megváltoztatását a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül, ha
egyidejűleg az Előfizető személye nem változik. Az áthelyezhetőségről a Szolgáltató 15 napon belül
értesíti az Előfizetőt. Az áthelyezési kérelmet a Szolgáltató a formai követelményeknek megfelelő
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(a szükség szerinti mellékletekkel ellátott) kérelem benyújtásától számított 30 napon belül,
egyeztetett időpontban teljesíti, ha az Előfizető az áthelyezés időpontjáig igényelt szolgáltatások
díját rendezte, illetve rendezi, és a kért új előfizetői hozzáférési pont kiépítésének műszaki feltételei
adottak. Ha az áthelyezés műszaki okok miatt nem teljesíthető, erről a Szolgáltató 15 napon belül
értesíti az Előfizetőt a várható teljesítési időpont (év, negyedév) megjelölésével, mely esetben az
eredeti előfizetői hozzáférési pont megszüntetésére sor kerül, és az előfizetői jogviszony ettől az
időponttól kezdve az áthelyezési kérelem teljesítéséig szünetel. Ha az áthelyezésre az eredeti
előfizetői hozzáférési pont megszüntetését követő két éven belül nem kerül sor, az előfizetői
szerződés az Előfizető – a kiépítés hiányáról szóló – előzetes írásbeli értesítésével megszűnik.
Amennyiben az Előfizető az áthelyezést olyan helyre kéri, ahol az előfizetői hozzáférési pont már
kiépítésre került, az Előfizető átírási díj fizetésére köteles, kiépítetlen előfizetői hozzáférési pont
esetén pedig kizárólag áthelyezési díj fizetésére köteles az Előfizető.
A Szolgáltató az Előfizető kérésére vagy valamely általa szervezett ideiglenes akció keretében
fentiektől eltérő módosítási igényt is elfogadhat illetve ajánlhat.
11. Az előfizetői szolgáltatás megszűnésének esetei és feltételei, azon határidő megjelölése,
ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a
szerződést felmondaná – megfogalmazásbeli változás
11.2.Az Előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést indoklás nélkül bármikor, 8 napos
felmondási idővel, írásban felmondhatja a Szolgáltató honlapján elérhető felmondási nyomtatvány
hiánytalan kitöltésével. Az előfizető az előfizetői szerződést egy általa megjelölt határnapra is
felmondhatja. Ebben az esetben az előfizető a felmondásról szóló nyilatkozatában köteles
megjelölni azt a határnapot, amely naptól a nyújtott szolgáltatást nem kívánja igénybe venni. E
határnap a felmondás megtételétől, vagy megküldésétől számított nyolcadik és harmincadik nap
között lehet. A szolgáltató e határnapon köteles a szolgáltatás nyújtását megszüntetni.

