
 

 

A Last-Mile Kft. tájékoztatója 
 

a 2017. december 10-től hatályos ÁSzF-ét érintő változásokról 
 

Tisztelt Előfizető! 
 

A Last-Mile Kft. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy az Általános Szerződési Feltételeit az alábbiaknak megfelelően változtatja 
meg 2017. december 10-i hatállyal. 
A módosításra a 6/2016 (IX.30.) NMHH rendelet és a CM/24812-5/2017 iktató számú NMHH végzés miatt került sor. 
 
Az ÁSzF elérhető elektronikus formában a www.last-mile.hu honlapon. 
 
A módosítások a következő pontokat érintik: 
 

• 1.2 A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a 
helynek, elérhetőségnek, internetes elérhetőségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségei naprakészen 
megismerhetők 

• 1.6 A felügyeleti szervek elérhetősége 

• 1.7 Az ÁSzF-ben alkalmazott fogalmak - az előfizető személyének meghatározása 

• 2 Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei 

• 3.1 A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás leírása 

• 4.1 Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével ö sszefüggő 
követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, vagy a szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminőségi 
követelményeinek célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere 

• 4.2 Amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás  
minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő 
hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése 

• 4.3 Tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és 
fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet 

• 4.4 Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei 

• 5 A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása 

• 6 Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták 
• 7 Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér 

• 8.3 A közvetítőválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai 

• 9 Az előfizetői szerződés időtartama 

• 10 Adatkezelés, adatbiztonság 
• 11 Az előfizető jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, 

esetei és határideje (egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozat) 

• 12 Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei 

• 13 Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei 

• 15 Műsorterjesztési előfizetői szolgáltatás nyújtása esetén a díjcsomagba tartozó médiaszolgáltatások felsorolása, valamint – 
amennyiben a szolgáltató fel akarja tüntetni – az Eht. 132. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti adatok, továbbá a kiegészítő 
médiaszolgáltatások felsorolása és meghatározása 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Eht.132.§(4) bekezdése értelmében az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén Előfizetőnek 
jogában áll 8 napon belül azonnali hatállyal felmondani az Előfizetői Szerződést, valamint az Eht. 132. § (5) bekezdése szerint, 
amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, úgy jogosult az értesítés kézhezvételétől 
számított 15 napon belül az Előfizetői Szerződést felmondani. 

 

http://www.last-mile.hu/

