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Az ACN szolgáltatásai: 
 
Vezetékes telefonszolgáltatás (SZJ 64.20.12.0, SZJ 64.20.12.1, SZJ 64.20.12.2) 

 
Közvetítő‐előválasztás  (CPS).  A  közvetítő‐előválasztás  lehetővé  teszi  az  előfizető  számára,  hogy  az 
összes  hívást,   vagy  bizonyos   típusú  hívásokat  automatikusan  az  ACN   továbbítsa   anélkül,  hogy 
tárcsáznia  kellene  közvetítőválasztó  előtétet.  A  szolgáltatás  nyújtására  a  meglévő  alaphálózati 
szolgáltató  (Magyar Telekom Nyrt.,  Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft.) előfizetői  fővonalán keresztül 
kerül sor. Az előfizető telefonvonalát továbbra is a jelenlegi telefonszolgáltatója biztosítja. 

 
Digitális  Telefonszolgáltatás  (DPS):  A  DPS  szolgáltatás  egy  VoIP  (Voice  over  IP)  alapú  digitális 
telefonszolgáltatás, amellyel az előfizetőnek hang‐ és videóhívások kezdeményezésére és  fogadására 
van  lehetősége az ACN Videótelefonnal vagy az ACN Digitális Telefonszolgáltatás Telefonadapterével. 
A DPS hangposta szolgáltatást is tartalmaz. A DPS szélessávú Internet‐kapcsolatot igényel, melyet nem 
az  ACN  biztosít.  Az  ACN  nem  vállal  felelősséget  más  szolgáltatók  Internet‐kapcsolatából  eredő, 
minőséggel és szolgáltatással kapcsolatos problémákért és zavarokért. 

 
Az ACN Hungary telekommunikációs szolgáltatásokból eredő nettó bevétele  2011‐ben 332 977 913 ft. 

 

 
 

. 

 
Meglévő   előfizetések   2011. 
december 31‐én 
2011  folyamán  megszűnt 
előfizetések 

 
Összesen 
41 033 

 
3 789 
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A  szolgáltatás  ÁSZF‐ben   vál l al t  mi nős ég i   c él par améterei,   a   2 01 1 ‐es  tényleges  értékek  
és  a 229/2008 (IX. 12.) sz. Kormányrendelet 2. sz. Mell ékletében  el őí r t  adatok  

 

 
 

Az ÁSZF‐ben  v áll al t mi nős ég i  c él par améter ek  – Összes 
Szolgáltatás 

Vállalt érték  Tényleges 
(teljesített) 

érték 

Az  esetek  80%‐ában  vállalt  határidő  új  előfizetői  elérési  pontok
létesítéséhez  és  a  szolgáltatás  elérését  biztosító  működéshez,  az 
előfizetői megállapodás megkötésétől számítva (napokban) 

30  30 

A  szolgáltatás  minőségével  kapcsolatos panaszoktól kezdődő
hibaelhárítások 80%‐ában betartott határidők (órában) 

120  120 

Díjakkal    kapcsolatban   bejelentett    panaszok   kivizsgálásának   és
kezelésének 80%‐ában betartott határidők (napokban) 

30  30 

A  szolgáltatás éves  rendelkezésre  állása (%) – a szolgáltatást az év
365 (vagy 366) napján, a nap 24 órájában nyújtjuk 

98  98 

A Vevőszolgálat felé irányuló hívások esetén annak aránya (%), hogy 
a  szolgáltató  ügyfélszolgálati  asszisztense  a  hívásokat  a  hívásoktól 
számított 120 másodpercen belül fogadja 

90  90 

Hálózat   minősége   miatt   sikertelen   hívások   aránya,   az   összes
kezdeményezett hívás százalékában, az ETSI EG 201 769 szerint 

   

 helyi és belföldi távolsági hívások esetén 


3%‐nál 

kevesebb 
3%‐nál 

kevesebb 

 belföldi mobilhívások esetén 


4%‐nál 

kevesebb 
4%‐nál 

kevesebb 

 nemzetközi hívások esetén 


5%‐nál 

kevesebb 
5%‐nál 

kevesebb 

Sikeres    hívások    leggyorsabb    95%‐ának    átlag   teljesítési   ideje
(másodpercben), az ETSI EG 201 769 szerint 

   

 helyi és belföldi távolsági hívások esetén 


30 mp‐nél 
kevesebb 

30 mp‐nél 
kevesebb 

 belföldi mobilhívások esetén 


60 mp‐nél 
kevesebb 

60 mp‐nél 
kevesebb 
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 nemzetközi hívások esetén 


30 mp‐nél 
kevesebb 

30 mp‐nél 
kevesebb 

 
 
 
 

ÖSSZES

Előfizetői elérési pont létesítésének átlag, éves időigénye az 
előfizetés létrejöttétől számítva (napokban) 

  15   

  Jelentve    Jóváhagyva

Előfizetői panaszok / 1000 ügyfél  286      [X] 

 Ebből: szolgáltatás gyenge színvonala miatti panaszok 281      26 

 Ebből: számlázással kapcsolatos panaszok  681      432 

 Ebből: ügyfélszolgálattal kapcsolatos panaszok    36     

Szolgáltatás minőségével kapcsolatos hibák javításának átlag, éves 
időigénye (órában) 

  120    

Bejelentett számlapanaszok vizsgálatának és rendezésének átlag, 
éves időigénye (napokban) 

2 nap (vizsgálat), 30 nap 
(rendezés) 

 


