KIVONAT
a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2018.01.01.
napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből
A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2018.01.01.
napjától megvalósuló változásait tartalmazza.
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1.5.2.
n) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló 2017. évi
CXXXVIII. törvénnyel megállapított Eht. 132. § (10) és (11) bekezdését a 2017. évi LXXXVIII.
törvény hatálybalépését (2017.X.24.) megelőzően megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.
2.1.4.2. A 2.1.4.1. pontba pont hatálya alá nem tartozó üzleti előfizetők esetében, a felek egyező
akarattal eltérhetnek az Eht. 127. § (4b), (4c) bekezdés, 128. § (2) bekezdés, 134. § (1)-(2), (6),
(10), (10b), (11), (13), (15) bekezdés, 135. §, 140. § (1)-(2), (4) bekezdés, továbbá a 2/2015.
(III.30.) NMHH rendelet 3. § (9) bekezdés, 7. §, 11. §, 17. § (1) bekezdés rendelkezéseitől,
valamint a Szolgáltató általános szerződési feltételeitől.
A jelen pont alkalmazása esetén az egyedi előfizetői szerződés tartalmazza, hogy a felek az adott
jogszabályi rendelkezéstől vagy általános szerződési feltételtől miben és hogyan térnek el,
valamint tartalmazza az üzleti előfizetőnek az eltérés elfogadására vonatkozó kifejezett
nyilatkozatát.
9.2.1. Az előfizető kérésére a határozott időtartamú előfizetői szerződés 24 hónapra is
megköthető, ha az előfizetői szerződés megkötéséhez – az Eht.127.§.(4c)bek.-e szerinti készülékvásárlás is kapcsolódik. Az ilyen módon 24 hónapra megkötött határozott idejű
előfizetői szerződésnek a készülék vásárlásához kapcsolódó törlesztő részletek nélkül számított
előfizetési díja nem lehet magasabb a 9.2. pont szerinti 12 hónapra kötött, azonos szolgáltatási
tartalmú, határozott idejű szerződések előfizetési díjától.
Az állam által elismert követelményeken alapuló, az internet-hozzáférés elterjedését ösztönző,
kedvezményes szerződéses feltételeket biztosító internethozzáférés-szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó határozott időtartamú előfizetői szerződés a kedvezményes szerződéses feltételek
igénybevételére jogosult Előfizetővel abban az esetben is megköthető 24 hónapra, ha ahhoz nem
kapcsolódik az Eht.127.§.(4c) bekezdés szerinti készülékvásárlás.
9.10.
n) Amennyiben a határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama alatt az egyéni Előfizető
lakcímének vagy tartózkodási helyének változása miatt a korábbi lakcíméről, vagy tartózkodási
helyéről új lakcímére, vagy tartózkodási helyére kéri az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését,
és a Szolgáltató az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában teljesíteni nem tudja, az
Előfizető a Szolgáltató erről szóló értesítését követő 15 napon belül azonnali hatállyal, további
jogkövetkezmények nélkül felmondhatja a határozott időtartamú szerződést.
9.11. A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével
határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lép, kivéve, ha az Előfizető egyoldalúan – vagy az
Előfizető és a Szolgáltató közös akarattal – a határozott idő lejártát megelőzően írásban
nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést megszünteti. A határozott idő
elteltét megelőző 90 napban a Szolgáltató három alkalommal köteles az Előfizetőt a számlalevél
mellékletében, számlalevél hiányában írásban, postai úton vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó
elektronikus úton tájékoztatni értesíteni a határozott idejű szerződés határozatlan időtartamúvá
átalakulásának időpontjáról. A Szolgáltató köteles a határozott idejű előfizetői szerződés
megszűnését megelőzően legalább 30, de legfeljebb 60 nappal korábban értesíteni az Előfizetőt
az Eht. 134. § (14) bekezdésében foglaltakról. A tájékoztatásnakAz értesítésnek ki kell terjednie a
szerződés átalakulásával beálló változásokra, továbbá be kell mutatnia az Előfizető részére a
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Szolgáltatónál elérhető, az Előfizető jelenlegi határozott idejű szerződéséhez hasonló
szolgáltatási tartalommal bíró határozott időtartamú előfizetői szerződési ajánlatokat.
A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés
megkötésekor és az Előfizető kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően
szerződésmódosítással dönthetnek.
A jelen, 9.11. pont előző rendelkezéseitől eltérően nem lép határozatlan időtartamú előfizetői
szerződés a határozott időtartamú szerződés helyébe
a) ha az Előfizető egyoldalúan - vagy az Előfizető és a Szolgáltató közös akarattal - a határozott
idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést
megszünteti, vagy
b) az Eht.127.§(4f) bekezdése szerinti kedvezményes szerződéses feltételeket biztosító
internethozzáférés-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó határozott időtartamú előfizetői
szerződés esetén.
12.2.1. Az Előfizető átírás címén kérheti a Szolgáltatótól az egyedi előfizetői szerződés
módosításaként az Előfizető személyének módosítását, ha személyében szerződés, vagy egyéb
jogcímen történő jogutódlás következtében változás történik A Szolgáltató az Előfizető kérésére
csak az általános szerződési feltételekben foglaltak szerint módosíthatja átírás jogcímén az egyedi
előfizetői szerződést.
Az Eht. és jelen ÁSZF vonatkozásában átírás: Az előfizetői szerződésnek az Előfizető
személyében bekövetkezett jogutódlás miatti módosítása.
Az átírás iránti kérelem akkor minősül alaki és tartalmi szempontból megfelelőnek, ha
tartalmazza:
- a jogelőd Előfizető és jogutód Előfizető által aláírt együttes nyilatkozatát az átírás
kérelmezésére, és
- a jogutód Előfizető mindazon adatait, melyek az előfizetői szerződés megkötéshez szükségesek,
és
- mellékletként az átírás alapjául szolgáló tények vagy az átírás okának hitelt érdemlő
dokumentummal való igazolását (pl. szerződéssel, bírósági végzéssel, ítélettel vagy más
dokumentummal).
12.2.2. 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 Eht. és a jelen ÁSZF vonatkozásában áthelyezés: A helyhez kötött előfizetői elektronikus
hírközlési szolgáltatás előfizetői hozzáférési pontjának a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási
területén belül másik földrajzi helyre áthelyezése.
A Szolgáltató az Előfizető kérésére köteles a helyhez kötött elektronikus hírközlési szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges előfizetői hozzáférési pontot a földrajzi szolgáltatási területén belül
áthelyezni, amennyiben ennek műszaki lehetősége adott. A Szolgáltató nem köteles az
áthelyezési igényt teljesíteni, ha az Előfizetőnek az áthelyezési igény benyújtásakor az
Eht.137.§(1) bekezdés c) pontja szerinti díjtartozása áll fenn.
Az áthelyezés iránti kérelem akkor minősül hiánytalannak, valamint alaki és tartalmi
szempontból megfelelőnek, ha tartalmazza:
- az Előfizető által aláírt együttes nyilatkozatát az áthelyezés igényléséről, és
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- az Igénylő/Előfizető, valamint az új hozzáférési pont mindazon adatait, melyek az előfizetői
szerződés megkötéshez szükségesek, és
- mellékletként az áthelyezés alapjául szolgáló tények vagy az áthelyezés okának hitelt érdemlő
dokumentummal való igazolását.
A Szolgáltató a hiánytalan áthelyezési igény szolgáltatóhoz való beérkezését követő 15 napon
belül végzi el az igény teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, és ezen időn belül
írásban értesíti az Igénylőt arról, hogy
a) az áthelyezési igénybejelentést elfogadja, és azt az ÁSZF-ben meghatározott határidőben,
legfeljebb azonban az igény beérkezését követő 30 napon belül, vagy az Előfizető által az
áthelyezési igényben megjelölt későbbi, de legfeljebb az áthelyezési igény Szolgáltatóhoz való
beérkezésétől számított 90 napon belüli időpontban teljesíti,
b) az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését műszaki lehetőség hiányában az a) pont szerinti
határidőben nem tudja biztosítani, de az áthelyezési igénybejelentést elfogadja és ezzel
egyidejűleg (év, hónap, nap pontossággal) megjelöli az áthelyezés teljesítésének legkésőbbi
időpontját, amely nem haladhatja meg az áthelyezési igénybejelentéstől számított90 napot,
c) az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában elutasítja, vagy
d) az áthelyezési igényt - a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt, de legalább 30 napos
határidő elteltét követően is esedékes - díjtartozása miatt elutasítja.
Az a)-b) pontban foglaltak esetén előfizetői hozzáférési pont megszüntetésétől a szolgáltatás
igénybevételére alkalmas áthelyezés teljesítéséig az előfizetői szolgáltatás szünetel. Erre az
időszakra a Szolgáltató díjfizetési kötelezettséget nem állapíthat meg.
Az áthelyezési igénybejelentést Szolgáltató általi elfogadása esetén az áthelyezés teljesítésére
irányadóként meghatározott határidők be nem tartása esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni a
7.4. pontban foglaltak szerint.
Ha az áthelyezésre az eredeti előfizetői hozzáférési pont megszüntetését követő 3 hónapon belül
nem kerül sor, vagy az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában a Szolgáltató elutasítja az
előfizetői szerződés az Előfizető – a kiépítés hiányáról szóló – előzetes írásbeli értesítésével
megszűnik azzal, hogy jogkövetkezmények szempontjából határozott idejű szerződés esetén az
Előfizető általi felmondás szabályai az irányadók.
Amennyiben a határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama alatt az egyéni Előfizető
lakcímének vagy tartózkodási helyének változása miatt a korábbi lakcíméről, vagy tartózkodási
helyéről új lakcímére, vagy tartózkodási helyére kéri az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését,
és a Szolgáltató az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában teljesíteni nem tudja, az
Előfizető a Szolgáltató erről szóló értesítését követő 15 napon belül azonnali hatállyal, további
jogkövetkezmények nélkül felmondhatja a határozott időtartamú szerződést.
Amennyiben az Előfizető az áthelyezést olyan helyre kéri, ahol az előfizetői hozzáférési pont már
kiépítésre került, az Előfizető áthelyezési díj fizetésére köteles, kiépítetlen előfizetői hozzáférési
pont esetén pedig kizárólag belépési díj fizetésére köteles az Előfizető. Az áthelyezés díját a 4. sz.
melléklet tartalmazza.
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4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések,
díjmeghatározások
Érvényes: 2014.12.20-tól 2018. 01.01.-től
a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj:
Területi megjelölés: Orosháza
Hozzáférési mód: LAN szolgáltatás
1./
Csomag neve:
Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Web tárhely:
A csomagban átvihető havi maximális letöltési
adatmennyiség korlát:
Sávszélesség
Névleges sávszélesség:
minimális sávszélesség:
maximális sávszélesség:
Hálózaton belüli garantált minimális sávszélesség:
Maximális számítógépek száma:

Starter
LAN hozzáférés, DHCP, PPPOE
1 GB tárterülettel
Korlátlan
Letöltési irány
10 Mbit/s
4 Mbit/s
10 Mbit/s
4 Mbit/s
1 db

Feltöltési irány
2 Mbit/s
1 Mbit/s
2Mbit/s
1 Mbit/s

1567-Ft + 18% 5% ÁFA =
1849,06- Ft
1645-Ft

Havi előfizetési díj:
Kiegészítő forgalmi díj:

-

Csomag neve:
Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Web tárhely:
A csomagban átvihető havi maximális letöltési
adatmennyiség korlát:
Sávszélesség
Névleges sávszélesség:
minimális sávszélesség:
maximális sávszélesség:
Hálózaton belüli garantált minimális sávszélesség:
Maximális számítógépek száma:

Rider
LAN hozzáférés, DHCP, PPPOE
1 GB tárterülettel

2./

Korlátlan
Letöltési irány
40 Mbit/s
15 Mbit/s
40 Mbit/s
15 Mbit/s
1 db
2126-Ft + 18% 5% ÁFA =
2508,68- Ft
2232- Ft

Havi előfizetési díj:
Kiegészítő forgalmi díj:

-

Feltöltési irány
25 Mbit/s
5 Mbit/s
25 Mbit/s
5 Mbit/s
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3./
Csomag neve:
Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Web tárhely:
A csomagban átvihető havi maximális letöltési
adatmennyiség korlát:
Sávszélesség
Névleges sávszélesség:
minimális sávszélesség:
maximális sávszélesség:
Hálózaton belüli garantált minimális sávszélesség:
Maximális számítógépek száma:

Driver
LAN hozzáférés, DHCP, PPPOE
1 GB tárterülettel
Korlátlan
Letöltési irány
50 Mbit/s
20 Mbit/s
50 Mbit/s
20 Mbit/s
1 db

Feltöltési irány
30 Mbit/s
10 Mbit/s
30 Mbit/s
10 Mbit/s

2913-Ft + 18% 5% ÁFA =
3437,34- Ft
3058- Ft

Havi előfizetési díj:
Kiegészítő forgalmi díj:

-

Csomag neve:
Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Web tárhely:
A csomagban átvihető havi maximális letöltési
adatmennyiség korlát:
Sávszélesség
Névleges sávszélesség:
minimális sávszélesség:
maximális sávszélesség:
Hálózaton belüli garantált minimális sávszélesség:
Maximális számítógépek száma:

Racer
LAN hozzáférés, DHCP, PPPOE
1 GB tárterülettel

4./

Korlátlan
Letöltési irány
60 Mbit/s
25 Mbit/s
60 Mbit/s
25 Mbit/s
1 db
3701-Ft + 18% 5% ÁFA =
4367,18- Ft
3886- Ft

Havi előfizetési díj:
Kiegészítő forgalmi díj:

-

Feltöltési irány
35 Mbit/s
12 Mbit/s
35 Mbit/s
12 Mbit/s
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5./
Csomag neve:
Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Web tárhely:
A csomagban átvihető havi maximális letöltési
adatmennyiség korlát:
Sávszélesség
Névleges sávszélesség:
minimális sávszélesség:
maximális sávszélesség:
Hálózaton belüli garantált minimális sávszélesség:
Maximális számítógépek száma:

Thunder
LAN hozzáférés, DHCP, PPPOE
1 GB tárterülettel
Korlátlan
Letöltési irány
70 Mbit/s
30 Mbit/s
70 Mbit/s
30 Mbit/s
1 db

Feltöltési irány
40 Mbit/s
15 Mbit/s
40 Mbit/s
15 Mbit/s

4488-Ft + 18% 5% ÁFA =
5295,84- Ft
4712- Ft

Havi előfizetési díj:
Kiegészítő forgalmi díj:

-

Csomag neve:
Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Web tárhely:
A csomagban átvihető havi maximális letöltési
adatmennyiség korlát:
Sávszélesség
Névleges sávszélesség:
minimális sávszélesség:
maximális sávszélesség:
Hálózaton belüli garantált minimális sávszélesség:
Maximális számítógépek száma:

Dream
LAN hozzáférés, DHCP, PPPOE
1 GB tárterülettel

6./

Korlátlan
Letöltési irány
80 Mbit/s
35 Mbit/s
80 Mbit/s
35 Mbit/s
1 db
5276-Ft + 18% 5% ÁFA =
6225,68- Ft
5539- Ft

Havi előfizetési díj:
Kiegészítő forgalmi díj:

-

Feltöltési irány
50 Mbit/s
20 Mbit/s
50 Mbit/s
20 Mbit/s
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Területi megjelölés: Dombegyház
Hozzáférési mód: DOCSIS 3.0 DHCP
1./
Csomag neve:
Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Web tárhely:
A csomagban átvihető havi maximális letöltési
adatmennyiség korlát:
Sávszélesség
Névleges sávszélesség:
minimális sávszélesség:
maximális sávszélesség:
Hálózaton belüli garantált minimális sávszélesség:
Maximális számítógépek száma:

Mini
DOCSIS 3.0, DHCP
1 GB tárterülettel
Korlátlan
Letöltési irány
4 Mbit/s 30 Mbit/s
1 Mbit/s 7,5 Mbit/s
4 Mbit/s 30 Mbit/s
1 Mbit/s 7,5 Mbit/s
1 db

Feltöltési irány
500 Kbit/s 3 MBit/s
125 Kbit/s 750 Kbit/s
500 Kbit/s3 MBit/s
125 Kbit/s 750 Kbit/s

1575-Ft + 18%ÁFA =
1858,50- Ft
2181- Ft +5%ÁFA= 2290- Ft

Havi előfizetési díj:
Kiegészítő forgalmi díj:

-

Csomag neve:
Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Web tárhely:
A csomagban átvihető havi maximális letöltési
adatmennyiség korlát:
Sávszélesség
Névleges sávszélesség:
minimális sávszélesség:
maximális sávszélesség:
Hálózaton belüli garantált minimális sávszélesség:
Maximális számítógépek száma:

Mini+
DOCSIS 3.0, DHCP
1 GB tárterülettel

2./

Korlátlan
Letöltési irány
10 Mbit/s 50 Mbit/s
2,5 Mbit/s 12,5 Mbit/s
10 Mbit/s 50 Mbit/s
2,5 Mbit/s 12,5 Mbit/s
1 db
2362-Ft + 18%ÁFA =
2787,16- Ft
2658- Ft+5% ÁFA= 2790- Ft

Havi előfizetési díj:
Kiegészítő forgalmi díj:

3./

-

Feltöltési irány
1 Mbit/s 5 Mbit/s
250 Kbit/s 1,25 Mbit/s
1 Mbit/s 5 Mbit/s
250 Kbit/s 1,25 Mbit/s
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Csomag neve:
Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Web tárhely:
A csomagban átvihető havi maximális letöltési
adatmennyiség korlát:
Sávszélesség
Névleges sávszélesség:
minimális sávszélesség:
maximális sávszélesség:
Hálózaton belüli garantált minimális sávszélesség:
Maximális számítógépek száma:

Haladó
DOCSIS 3.0, DHCP
1 GB tárterülettel
Korlátlan
Letöltési irány
12 Mbit/s
3 Mbit/s
12 Mbit/s
3 Mbit/s
1 db

Feltöltési irány
1,50 Mbit/s
375 Kbit/s
1,50 Mbit/s
375 Kbit/s

3150-Ft + 18%ÁFA =
3717,00- Ft

Havi előfizetési díj:
Kiegészítő forgalmi díj:

-

Csomag neve:
Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Web tárhely:
A csomagban átvihető havi maximális letöltési
adatmennyiség korlát:
Sávszélesség
Névleges sávszélesség:
minimális sávszélesség:
maximális sávszélesség:
Hálózaton belüli garantált minimális sávszélesség:
Maximális számítógépek száma:

Profi
DOCSIS 3.0, DHCP
1 GB tárterülettel

4./

Korlátlan
Letöltési irány
20 Mbit/s
5 Mbit/s
20 Mbit/s
5 Mbit/s
1 db
3997-Ft + 18%ÁFA =
4716,46- Ft

Havi előfizetési díj:
Kiegészítő forgalmi díj:

-

Feltöltési irány
2 Mbit/s
500 Kbit/s
2 Mbit/s
500 Kbit/s
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5./
Csomag neve:
Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Web tárhely:
A csomagban átvihető havi maximális letöltési
adatmennyiség korlát:
Sávszélesség
Névleges sávszélesség:
minimális sávszélesség:
maximális sávszélesség:
Hálózaton belüli garantált minimális sávszélesség:
Maximális számítógépek száma:

Extra
DOCSIS 3.0, DHCP
1 GB tárterülettel
Korlátlan
Letöltési irány
30 Mbit/s 100 Mbit/s
6,5 Mbit/s 25 Mbit/s
30 Mbit/s 100 Mbit/s
6,5 Mbit/s 25 Mbit/s
1 db
5512-Ft + 18%ÁFA =
6504,16- Ft
4372- Ft+ 5% ÁFA= 4590- Ft

Havi előfizetési díj:
Kiegészítő forgalmi díj:

-

A szolgáltató minden szolgáltatási csomaghoz forgalom ellenőrzési lehetőséget biztosít: a
http://www.tevetv.hu/speedtest.php címen.

Feltöltési irány
2,5 Mbit/s 10 Mbit/s
750 Kbit/s 2,5 Mbit/s
2,5 Mbit/s 10 Mbit/s
750 Kbit/s 2,5 Mbit/s

