8 sz. melléklet
Előzetes tájékoztató távollévők között létrejövő szerződéskötéshez és
előfizetői szerződés megkötésére irányuló igénybejelentéshez
A Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban „Szolgáltató”) /székhely:3700
Kazincbarcika Szegfű utca 21.., a szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei3780
Edelény Tóth Árpád út 14.., telefonszám: 06(48)778899, e-mail cím:dualplus@dualplus.hu, internet:
www.dualplus.hu/ a többször módosított 1997. évi CLV. Tv. és a 45/2014 (II.26.) Korm.r. 9. § alapján
telefonos szerződéskötés és ügynök útján történő szerződéskötéshez a következő tájékoztatót
alkalmazza.
1. A szolgáltató elérhetőségeit, ügyfélszolgálatait és nyitvatartását az előfizetői szerződés
nyomtatvány és az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza. A szolgáltató telefonos
elérhetősége a hívható 06(48) 778899 telefonszámon biztosított. A szolgáltató részletes adatai és az
Általános Szerződési Feltételek elérhetők a www.triotel.hu internetes oldalon az ügyfélszolgálaton de
a szerződéskötést megelőzően az általános szerződési feltételeket tartós adathordozón
rendelkezésére bocsátjuk.
2. A szolgáltató helyhez kötött és helyhez nem kötött telefonszolgáltatást nyújt.
3. A szolgáltatások igénybevételének alapvető feltétele, hogy az Előfizető rendelkezzen szélessávú
Internet hozzáférés szolgáltatással (minimum 64kbps fel és letöltési sebesség), melyet bármelyik
Internet szolgáltatótól megrendelhet, és az Előfizető rendelkezzen számítógéppel és a szükséges
kiegészítőkkel (mikrofon, fülhallgató, IP telefon szoftverrel) vagy a Szolgáltatás használatára alkalmas
végberendezéssel (ATA + hagyományos telefon; IP telefon), amely alkalmas az Internet hálózathoz
való csatlakozásra, és az Előfizető a hívás előtt csatlakozzon az Internethez. A fizikai kapcsolat
létesítésének részletes szabályait az ÁSZF 2. fejezete tartalmazza.
4. A szolgáltatásokat előfizetői szerződés alapján bárki – egyéni vagy üzleti előfizető egyaránt –
igénybe veheti, a szolgáltató azonban fenntartja a jogot arra, hogy az előfizetői szerződés megkötését
visszautasítsa az ÁSZF-ben meghatározott esetekben (pl.ha az előfizetővel szemben követelése van,
az előfizetőt korábban a szolgáltatásból ki kellett zárni).
5. Szolgáltató a szolgáltatásaira az általános szerződési feltételek 4.1.2. pontjában meghatározott
minőségi célértékek biztosítását vállalja.
6. Az előfizető a szolgáltatás igénybevételéért díj fizetésére köteles. Az egyes szolgáltatásokért, az
egyes termékekért és egyes különszolgáltatásokért, továbbá egyes adminisztrációs és eljárási
költségekért fizetendő díjakat és díjtételeket a díjszabás tartalmazza. Az egyes szolgáltatásokért, az
egyes termékekért és egyes különszolgáltatásokért felszámított díjakat az Általános Szerződési
Feltételek 3. számú, 5. számú mellékletei tartalmazzák.
A szolgáltatás főbb jellemzői:
Vezetékes telefonszolgáltatás
A szolgáltatások részletes műszaki jellemzőit, minőségi mutatóit, működését az ÁSZF tartalmazza.
Kedvezmények:
5. sz. melléklet
Jelenleg nincs kedvezményes csomagajánlat.
A táblázatban feltüntetett bruttó díjak a 27 % Általános forgalmi adót tartalmazzák.

A szolgáltató biztosítja, hogy bármely előfizető elérheti a szolgáltató ügyfélszolgálatát és

hibabejelentő szolgáltatását telefonon a helyi hívás díjánál nem magasabb díjú tarifával. A
hibabejelentésre az ügyfélszolgálati telefonszámokon van lehetőség. A szolgáltató meghatározott
időben élőhangos, azt követően üzenetrögzítős hibabejelentőt működtet. Az ügyfélszolgálat
elérhetőségére egyebekben az 1. pont az irányadó. Elektronikus levélben történő hibabejelentést
Szolgáltató nem fogad el, ez a bejelentés nem joghatályos. mivel az elektronikus levelek Szolgáltató
általi feldolgozása heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon szünetel.
A szolgáltató köteles az előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként
érdekkörébe tartozó valós hibát kijavítani. A hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig eltelt idő nem
haladhatja meg a 72 órát. A Szolgáltató köteles a hiba elhárítását követően haladéktalanul, de
legfeljebb 24 órán belül értesíteni az előfizetőt a hiba elhárításáról. Szolgáltató valós hibának tekinti a
Szolgáltató érdekkörében felmerülő műszaki üzemeltetési zavarból keletkező minőségromlást. Nem
tekinti valós hibának, ha a hiba az előfizető érdekkörében keletkezett, illetve ha az előfizető a jelen
ÁSZF-ben meghatározott paraméterektől eltérő szolgáltatást, szolgáltatási feltételek teljesítését várja
el. Valós hiba esetén a Szolgáltató az előfizetőtől semminemű díjat, költséget nem követelhet.
Késedelmes a szolgáltató teljesítése, ha az előfizetői hozzáférési pontot az előfizetői szerződés
szerinti határidőben nem létesíti, vagy a bejelentett hibát határidőre nem hárítja el, avagy a
hibalehárításról az előfizetőt határidőben nem tájékoztatja.
A szolgáltató kötbér fizetésére köteles
a)
A hibaelhárításról szóló értesítés késedelmes teljesítése esetén a hibabejelentés
kivizsgálásáról szóló értesítésre, valamint a hibaelhárításról szóló értesítésre nyitva álló határidő
eredménytelen elteltétől minden megkezdett késedelmes nap után az értesítés megtörténtéig.
b)
A hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden késedelmes nap után
a hiba elhárításáig terjedő időszakra.
A kötbér mértéke a vetítési alap
a)
kétszerese a hiba kivizsgálásáról szóló értesítés késedelme esetén,
b)
négyszerese, ha a hiba következtében az előfizető az előfizetői szolgáltatást csak az
előfizetői szerződés szerinti minőség romlásával, vagy mennyiségi csökkenésével tudja igénybe
venni,
c)
nyolcszorosa, ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni.
A kötbér meghatározásához szükséges vetítési alap
a)
a hiba bejelentés hónapjára vonatkozó, az egyedi előfizetői szerződés szerinti havi díj és az
előző havi forgalmi díj összege alapján egy napra vetített összeg,
b)
ha a hiba bejelentését megelőzően az előfizető az adott előfizetői szerződés alapján az
előfizetői szolgáltatással kapcsolatban díjat még nem fizetett, akkor az egyedi előfizetői szerződésben
megállapított havi díj alapján egy napra vetített összeg.
A számhordozással kapcsolatos ÁSZF-ben rögzített határidők elmulasztása miatt szolgáltató
számhordozási megállapodásonként és mulasztásonként 5.000 Ft kötbért köteles fizetni.
A szolgáltató a fizetendő díjakról számlát bocsát ki az előfizető számára, amelyet az előfizető köteles
a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül kiegyenlíteni. A szolgáltató a szolgáltatással
kapcsolatban felmerült díjakról számlát állít ki. Az előfizető kérésére a szolgáltató a kiállított
számlákról másolatot készít. Az erre szerződött ügyfeleknek a szolgáltató elektronikus számlát állít ki,
és bocsát rendelkezésre. A szolgáltató szavatolja, hogy számlázási rendszere megfelel a 13/2011
(XII.27.) NMHHE. r. 13-15. §-ában foglalt követelményeknek, valamint a 2003. évi C. tv. 142. § (3)(11) bekezdésében foglaltaknak, számlázási rendszere jogszabály szerint felhatalmazott és hatóság
által kijelölt tanúsító szervezet által hitelesített. A szolgáltató az előfizető részére kiállított számlában
az előfizető által fizetendő díjakat a következő bontásban tünteti fel:
•
rendszeres díjak,
•
egyszeri díjak megnevezése (jogcíme) és összege,
•
forgalmi díjak a helyi, belföldi, nemzetközi és mobil hívások hívásirányonkénti bontásával,

•

amennyiben az előfizetői szerződés megkötése, módosítása során előfizető akció keretében
terméket vásárolt és a termék ellenértékének kifizetésére részletfizetést vállalt, a vállalt
részletfizetés esedékes összege.

Az előfizető kérésére Szolgáltató tételes számlamellékletet (hívásrészletező) ad az előfizető részére,
amely számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatás esetén tartalmazza a következőket:

a hívott száma;

a hívás kezdő időpontja;

a hívás időtartama;

a hívás egységdíja;

a hívás díja.

beszéd és nem beszéd célú hívások és díjaik elkülönítve,

a nem beszéd célú hívások tekintetében
- az adatforgalom időpontja,
- adatforgalom mennyisége, időalapú számlázás esetén időtartama
- adat, vagy időegységre jutó díj
- adatforgalom díja

az emelt díjas telefonszámok számhasználójának, valamint az általa nyújtott
szolgáltatásnak a megnevezését, a kiszámlázott szolgáltatások időtartamát, vagy
adatforgalmát (kivéve, ha ezeket az előfizető nem kéri)
Az előfizető kérésére Szolgáltató tételes számlamellékletet ad az előfizető részére, amely internet
hozzáférési szolgáltatások esetén tartalmazza
 A díj kiszámításához szükséges számlázási adatokat
 Forgalmazási adatokat tartalmazó kimutatást (ha ezt a szolgáltatás jellege indokolja és
lehetővé teszi)
A tételes számlamelléklet eseti jelleggel, határozott időre vagy visszavonásig igényelhető. Hacsak az
igénylés során az előfizető nem nyilatkozik a hívószámok közlésének a módjáról, a tételes
számlamellékletben feltüntetett hívott telefonszámok utolsó négy számjegyét a személyes adatok
védelme érdekében a szolgáltató nem tünteti fel („kitakarja”).
A hívásrészletező havonta egy alkalommal díjmentes. Előfizető a hívásrészletezőt két évre
visszamenőlegesen igényelheti, amelyet Szolgáltató 15 napon belül teljesít. A visszamenőleges igény
esetén minden már kiállított számlához egy alkalommal történő hívásrészletező igénylés díjmentes.
A szolgáltató a díjfizetést csekken, és banki utalással biztosítja. A szolgáltató általános ajánlati
kötöttségére időtartamot nem köt ki, a szolgáltató azonban egyes akciók tartamát egyoldalúan és
esetenként meghatározhatja.
Szolgáltató a fogyasztóvédelmi békéltető testületek döntésnek nem veti alá magát. A fogyasztói
panaszok elbírálására az ÁSZF 6.6. fejezetében felsorolt hatóságok rendelkeznek hatáskörrel és
illetékességgel.
Az előfizető a telefonos szerződéskötés és az ügynök általi szerződéskötés esetén az ajánlat
előfizető általi közlését (telefonos megrendelés napja, ügynök általi szerződéskötés dátuma) követő
14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéskötéstől. Az elállást Szolgáltató címére intézett
írásbeli nyilatkozattal teheti meg a jelen tájékoztató szerinti tartalommal, vagy más határozott
nyilatkozattal.
Az elállási jog gyakorlására a csatolt nyilatkozat és az alábbi tájékoztatás szerint van lehetőség:
Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon
belül indokolás nélkül felmondani a szerződést, kivéve, ha a Szolgáltatáshoz szükséges hozzáférési
pont kiépítése az Ön engedélyével és beleegyezésével az Ön által megjelölt helyen és időben

befejeződött.
Az elállási/felmondási határidő 14 nap.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az
alábbi címre: (8500 Pápa, Rákóczi u. 3.; ugyfelszolgalat@triotel.hu).
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi
elállási/ felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai:
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek
azért merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség
nem terheli.
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az
alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

Az ön kapcsolattartója:

Név:

Cím:

Telefon:

E-mail:

Az ön által választott szolgáltatáscsomag/termék (díjcsomag) megnevezése:

A termék/szolgáltatás (díjcsomag) bruttó ára a szerződéskötés időpontjában:

Az előfizetői szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan fizetendő egyéb díjak (pl. belépési díj)

