
                                                                

 

 

 
Közlemény 

 
 

Tisztelt Előfizető! 
 
 
A Last-Mile Kft. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a VOIP Telefonszolgáltatáshoz tartozó Általános Szerződési Feltételeit az 
alábbiaknak megfelelően változtatja meg 2016.május 20-i hatállyal. 
A módosításra az NMHH 2/2015 rendeletének változása miatt került sor. 
 
Az ÁSZF elérhető elektronikus formában a www.last-mile.hu honlapon 
A változás a következő pontot érinti: 
 
1.3 A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége 
1.4 Internetes honlapja 
1.5 Általános szerződési feltételek elérhetősége 
2. Az Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 
2.1 Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalami 
elemei 
2.2 Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatok listája 
2.3 Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei 
2.4 Az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz történő csatlakozására és a 
szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő 
3.3 A segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, a segélyhívó szolgáltatások használatára, valamint a hívó helyére 
vonatkozó információhoz való hozzáférésre, és az információk felhasználására vonatkozó leírás 
3.4 Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e 
3.5 A szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye 
4. Az előfizetői szolgáltatása minősége, biztonsága 
4.1 Szolgáltatás minőség 
4.2 Szolgáltatás rendelkezésre állás 
5. A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása, felfüggesztése 
5.1 Az előfizető által kérhető szünetelés szabályai 
5.2 Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból történő szüneteltetés 
5.3 Felektől független okok miatti szünetelés 
7. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér 
9. Az Előfizetői szerződés időtartama 
10. A Szolgáltatás szüneteltetése 
11. A Szolgáltatás korlátozása, felfüggesztése 
12. Díjszámítás, tételes számlamelléklet 
13. Felelősség az előfizetői szerződés teljesítéséért 
14. Az Előfizetők értesítése 
15. A Határozott idejű előfizetői szerződésekre vonatkozó különös szabályok 
16. A hálózatsemlegességgel kapcsolatos átláthatóság biztosítása és a kiskorúak káros tartalmak elérhetőségének 
korlátozása érdekében előírt kötelezettségek 
17. Hangposta szolgáltatással kapcsolatos szabályok 
18. Előfizetői névjegyzék 
 
 
 
 
 
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. 
 


