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Házszám:
12222222222222222222222222222223
122222222222222222223        1222222223
12222222222223   1223 

Irányítószám:

A. Személyes Adatok 
1 Szolgáltatási cím

  Város/Helység:

  Utca:

  Emelet/Lakás:

  2 Egyéni ügyfél
Megszólítás:        ¦ Úr     ¦ Asszony
Vezetéknév: Email cím:

1222222222222222223
Keresztnév:

1222222222222222223
Születési idő (éééé/hh/nn):

1223 13 13
Anyja születési neve:

1222222222222222223
Születési hely:

Adószám:

1222222252523 (Választható)

Bankszámlaszám:

12222222522222222522222223

 Születési vezetéknév:

 1222222222222222222222222222223
Születési keresztnév:

1222222222222222222222222222223
Lakóhely (ha a szolgáltatási címtől eltér):

1222222222222222222222222222223
Tartózkodási hely (ha a szolgáltatási címtől eltér):

1222222222222222222222222222223
Számlázási cím (ha a szolgáltatási címtől eltér):

1222222222222222222222222222223

12222222222222222222222222222223
4  Vállalati ügyfél

  Cégnév:

  Székhely (ha a szolgáltatási címtől eltér):

  Számlázási cím (ha a szolgáltatási címtől eltér):
12222222222222222222222222222223
12222222222222222222222222222223

Képviselő vezetékneve: Képviselő keresztneve:

Képviselő email címe: Képviselő telefonszáma:

  3    Törvényes Képviselő (Gondnok) Adatai           [Korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén töltendő ki.]

Megszólítás:        ¦ Úr     ¦ Asszony
Vezetéknév: Email cím:

1222222222222222223
Keresztnév:

1222222222222222223
Születési idő (éééé/hh/nn):

1223 13 13
Anyja születési neve:

1222222222222222223
Születési hely:

Bankszámlaszám:

12222222522222222522222223

 Születési vezetéknév:

 1222222222222222222222222222223
Születési keresztnév: Számlázási cím (ha a szolgáltatási címtől eltér):

Lakóhely (ha a szolgáltatási címtől eltér): Tartózkodási hely (ha a szolgáltatási címtől eltér):

Adószám:

1222222222223 (Kötelező)
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

1222222223
Pénzforgalmi számlaszám:

12222222522222222522222223

1/3

* A telefonkapcsolat (előfizetői hozzáférési pont) tényleges helyének címe. A címnek meg kell egyeznie a jelenlegi alaphálózati telefonszolgáltató által kibocsátott számla adataival.

Kérjük, adja meg elsődleges telefonszámát▶ 0 61222222223 HU-TSA-109

▶

▶
B. A szolgáltató adatai:

1. Név: ACN Communications Hungary Kft.
Cégadatok: Cg. 01-09-948974, bejegyezte: a Fővárosi Törvényszék 

  Cégbírósága; adószám: 23013917-2-41
Székhely:  1132 Budapest, Váci út 22-24, V. em.
Postacím:  1315 Budapest, Pf. 502

Ügyfélszolgálat és hibabejelentés:
Telefonszám:     06 1 920 5000 (hétfő-péntek 09:30-18:00), szerda 7:00-19:00 

        (ACN előfizetők számára ingyenes)
Online:    www.myacn.eu/hu_hu/ (24 órában)

  A központi ügyfélszolgálat elérhető a székhelyen: 
       hétfő- péntek 9:00-17:00, szerda 9:00-21:00.  

Szolgáltató honlapja: www.myacn.eu/HU_HU/

Telefonszolgáltatási Szerződés Közvetítő-előválasztási Szolgáltatás (CPS) 
Nyújtásáról - Magyarország
KÉRJÜK, TÖLTSE KI, ÍRJA ALÁ ÉS KÜLDJE EL IDE: HU.Entry@acneuro.com
vagy FAX: 06 1 778 9311 Postacím: ACN Communications Hungary Kft.,1315 Budapest, Pf. 502, Magyarország.
IGÉNYBEJELENTÉS FELDOLGOZÁSA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, JÓL OLVASHATÓAN, NAGYBETŰKKEL, FEKETE TINTÁVAL TÖLTSE KI. 
A KÖTELEZŐ ADATOK ÉS NYILATKOZATOK NYÍLLAL       ▶  VANNAK MEGJELÖLVE.

A jelen Szerződés, az Általános Szerződési Feltételek, a Díjlista és az Adatvédelmi Szabályzat alkotják az Ön és az ACN közötti Előfizetői Szerződést. 
A jelen Szerződés, valamint az Ön által választott ACN Szolgáltatásokra vonatkozó Díjlista alkotják az Ön és az ACN közötti Egyedi Előfizetői Szerződést. 
A jelen Szerződésben nagy kezdőbetűvel szereplő kifejezések az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak.



      Az előfizetőnek az adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatai, nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, 
         esetei és határideje

D. Az előfizetői szerződés időtartamaai 

8. 

 elektronikus számlát küld az Ön részére. A papír alapú számlát a Helyszínre 
küldjük, kivéve, ha megegyezés szerint azt más címre küldjük. Az elektronikus 
számlák esetében az ACN az Ön által megadott e-mail címre e-mailt küld arról, 
hogy az Ön számlája elérhető az Ügyfél Portálon, és az email tartalmazni fog egy, 
a számlára mutató hivatkozást is. Az ACN jogosult Díjat felszámítani (a Díjlistában 
meghatározottak szerint) ha Ön másolatot kér a számláról.

14.  Ön köteles minket értesíteni a számlázási vagy e-mail címében történő változásról. 
Ön az Ügyfél Portálon vagy az Ügyfélszolgálaton keresztül módosíthatja adatait. 
Ön felelős a korábbi számlázási vagy e-mail címére küldött számlák teljesítéséért, 
ha nem értesít minket a bekövetkezett változásról. Az ACN nem vállal azért 
felelősséget, ha egy számla vagy e-mail rajtunk kívül eső okok miatt nem kerül 
kézbesítésre. Ha az elektronikus számlázás nem lehetséges, papír alapú számlát 
küldhetünk Önnek.

15. Ön kérhet hagyományos vagy hívásrészletező számlát. A hagyományos 
számla összefoglaló jelleggel tartalmazza az Ön telefon használatát. 
A hívásrészletező számla részletezi az Ön által tárcsázott telefonszámokat. Ön 
kérhet olyan hívásrészletezőt, amelyen a tárcsázott számok rejtve vannak vagy 
teljes egészében szerepelnek. Ön tudomásul veszi, hogy ha olyan hívásrészletezőt 
kér, amelyen teljes egészében szerepelnek a tárcsázott számok, Ön más személy 
személyes adataihoz juthat hozzá; továbbá, ha Ön ilyen kéréssel fordul hozzánk, 
azzal kijelenti, hogy az ehhez szükséges összes hozzájárulással rendelkezik. Az 
ACN nem vizsgálja vagy ellenőrzi az ilyen hozzájárulások meglétét. 

16.  A jelen Szerződés időtartama alatt Ön kérhet hívásrészletezőt minden kibocsátott 
számlához, vagy esetenként egy-egy számlához, vagy egy meghatározott 
időszakban kibocsátott számlákhoz. Ön kérhet hívásrészletezőt maximum két 
évvel korábban kibocsátott számlákról. Egyébként, ha Ön egyéni előfizető, minden 

kibocsátott számlához egy hívásrészletezőt kérhet. Amennyiben Ön egyéni 
előfizető, úgy a hívásrészletező havonta egy alkalommal díjmentes. Az ACN egyéb 
esetekben sem számít fel a hívásrészletezőért díjat.

17. Ön az Igénybejelentés benyújtásakor, illetve az Ügyfél Portálon vagy az 
Ügyfélszolgálaton keresztül bármikor jogosult megválasztani, hogy milyen módon 
fizeti ki számláit.  Ha Ön hitel- vagy bankkártyával vagy csoportos beszedési 
megbízással fizet, az ACN a számla esedékességének napján terheli meg az Ön 
számláját az esedékes összeggel. Ha Ön hitel- vagy bankkártyával vagy csoportos 
beszedési megbízással történő fizetést választott, a fizetés módja a számlán 
feltüntetésre kerül.  Bizonyos fizetési módok kezelési Díjhoz kötöttek (a Díjlistában 
meghatározottak szerint).

18. Ha Ön hitel- vagy bankkártyával vagy csoportos beszedési megbízással fizet az 
ACN-nek, meg kell hatalmaznia az ACN-t, hogy automatikusan megterhelje 
hitel- vagy bankkártyáját, illetve bankszámláját. Minden hónapban az esedékesség 
napján megterheljük hitelkártyáját vagy bankszámláját az esedékes Díjak teljes 
összegével. Ön köteles Díjat fizetni (a Díjlistában meghatározottak szerint), ha a 
kifizetését visszautasítják vagy megszüntetik. Ön emellett köteles megtéríteni az 
ACN-nek a meghiúsult kifizetésből eredő minden költséget, Díjat, illetve kiadást. 
További információt a Díjlistában talál.

19. Ha véleménye szerint valamely Díj téves, panasszal élhet az Ügyfélszolgálaton 
az ÁSZF 6. és 13.9 pontjában foglaltak szerint. Ön köteles minden nem vitatott 
Díjat megfizetni. Nem fogjuk szándékosan korlátozni vagy felmondani az Ön ACN 
Szolgáltatását, amíg jóhiszemű vitát vizsgálunk.
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C. A szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatásai 
1. A jelen Szerződés értelmében az ACN az alábbi szolgáltatást nyújtja:
Közvetítő-Előválasztás (CPS). Az ACN Közvetítő-Előválasztás lehetővé teszi az Ön számára, hogy az összes hívást, vagy bizonyos típusú hívásokat automatikusan az ACN közvetítő 
szolgáltató partnere, a GTS Hungary Távközlési Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Ipartelep utca 13-15.; Cégjegyzékszám: 13-09-100567) ("GTS") 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 Ön telefonvonalát továbbra is a jelenlegi telefonszolgáltatója biztosítja és tartja fenn, és a vonalbérlet díját továbbra is külön számlában kapja kézhez a jelenlegi szolgáltatójától. 
Előfordulhat, hogy nem minden, a jelenlegi telefonszolgáltató által biztosított hívási jellemző lesz elérhető az ACN-en keresztül. Az ACN Közvetítő-Előválasztás a GTS hálózatán és a GTS 
és az alaphálózati szolgáltatók összekapcsolásain keresztül valósul meg, és azt az ACN az ACN és a GTS között fennálló szerződés alapján viszonteladóként nyújtja Önnek.  Az ACN 
Közvetítő-Előválasztás elsősorban az Ön személyes használatra van szánva és az ACN nem állítja, hogy az bármilyen üzleti célú használatra alkalmas. Az ACN Közvetítő-Előválasztás 
használatnak meg kell felelnie az ACN Elfogadható Használati Szabályzatában foglaltaknak. Ennek alapján, Ön nem jogosult továbbadni vagy üzleti alapon használni az ACN Közvetítő-
Előválasztást (ideértve pl. teleshopot, szolgáltatási tevékenységet, telemarketing szervezeteket, előre fizetett egységkártya szolgáltatást és telefonos ügyfélszolgálati tevékenységet stb.).

4. 
Az Ön Szolgáltatásának Első Napja az a nap, amikor az ACN megkezdi Ön részére az ACN Szolgáltatás nyújtását, vagy amikor Ön átveszi az ACN levelét, amelyben 
az ACN megerősíti az ACN Szolgáltatás nyújtását (amelyik korábban következik be). Ha Ön több mint egy ACN Szolgáltatást rendel meg, különböző Első Szolgáltatási 
Nap vonatkozhat az egyes ACN Szolgáltatásokra.

5. 
Az ACN Szolgáltatás részletesebb leírását az ÁSZF 3.1 pontja, az ACN által vállalt szolgáltatásminõségi követelmények célértékeit pedig az ÁSZF 4.1 pontja tartalmazza.

9. Díjak és fizetés
Ön vállalja, hogy megfizeti az ACN Szolgáltatás után járó összes Díjat, függetlenül attól, 
hogy Ön vagy más személy használja az Ön ACN Szolgáltatásait. Késedelmes fizetés 
esetén Ön köteles az ACN részére szerződésszegés jogcímén Díjat fizetni (a Díjlistában 
meghatározottak szerint). A fenti Díj helyett az ACN a törvényben meghatározott mértékű 
késedelmi kamatot érvényesítheti Önnel szemben. Az ACN jogosult továbbá minden 
kifizetetlen vagy késedelmesen megfizetett Díjjal kapcsolatban az ACN által elszenvedett 
költséget, Díjat és kiadást, beleértve követeléskezelő vállalkozások díjait, perindítási és 
perköltségeket és ügyvédi díjakat is érvényesíteni Önnel szemben. Ön felelős továbbá az 
illetéktelen vagy csalárd használatért is, kivéve, ha arról az ACN-t értesíti.
10. Az ACN az Ön által kiválasztott díjcsomag Díjlistája alapján számlázza ki Önnek a 

Díjakat. Minden Díj tartalmazza az ÁFA-t. Egyes díjcsomagok rögzített havi díjat 
tartalmaznak a használat mértékétől függetlenül. Minden forgalomalapú díjat 
percenként számlázunk. Az ÁSZF 7.1 pontja és a Díjlista tartalmaz információt a 
szokásostól eltérő használat esetén fizetendő Díjakról. Amennyiben Ön határozatlan 
idejű Szerződést köt az ACN-nel, úgy az ACN az Ön által kiválasztott díjcsomag 
Díjlistájában szereplő egyszeri belépési díjat számít fel. A Határozott Időtartamra 
létrejött Szerződés esetén az ACN kedvezményként elengedi a szolgáltatásaktiválás 

díját azzal, hogy amennyiben Ön a jelen Szerződést a Határozott Időtartam alatt 
felmondja, úgy a felmondással összefüggésben fizetendő kompenzáció részeként 
köteles lesz megfizetni az elengedett szolgáltatásaktiválási díjat az ACN részére. 

11. Havonta és előre számlázzuk a rendszeres Díjakat, mint például a havi előfizetési 
Díjakat, illetve utólagosan a forgalomalapú Díjakat, mint például a hívásokat. 
A forgalomalapú Díjakat rendszerint az Ön következő számlája tartalmazza, 
azonban azok a jogszabályok által megengedett mértékig későbbi számlában 
is szerepelhetnek. Az előző hónapokra vonatkozóan korrigált számlákat is 
kiállíthatunk. A havi egy alkalomnál gyakrabban is számlázhatunk Önnek, ha például 
Ön az átlagosnál többet használja a Szolgáltatást. Az adott hónapra vonatkozó 
számlát a tárgyhónap 10., 18. vagy 25. napján bocsátjuk ki. Fizetést rendszerint a 
kézhezvétel dátumától számított tizenöt (15) naptári napon belül kell teljesíteni, 
kivéve, ha a Díjlista másként rendelkezik.

12. Túlzott vagy szokatlan használat esetén az ACN postán, email-ben vagy telefonon 
értesíti Önt.

13. Az Ön által megrendelt ACN Szolgáltatástól függően az ACN papír alapú vagy 

2. ACN díjcsomagok

▶

7. Jelenlegi alaphálózati telefonszolgáltató:
Kérjük, adja meg jelenlegi helyi telefonszolgáltatóját 
és ügyfélszámát (amint az a helyi telefonszolgáltató 
számláján fel van tüntetve):  

¦ T-com

¦ Invitel

¦ UPC
12222222222223

Ügyfélszám
▶

Ha Ön nem jelöl meg külön fizetési módot, úgy Önnek az ACN számlákat csekken kell 
teljesítenie. További információért és a kért fizetési mód feldolgozása érdekében kérjük, vegye 
fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal. A csoportos beszedési megbízás választása esetén 
Önnek az Ügyfél Portálon elérhető megfelelő formanyomtatványt kell letöltenie, majd a kitöltött 
formanyomtatványt eljuttatnia a számlavezető bankjának.  

3. 
Ön az ACN számlákat – a választása szerint – az alábbiakban feltüntetett fizetési módok egyikén teljesítheti. Kérjük, jelölje be a kívánt fizetési módot:

¦ csekken; ¦ hitel- vagy bankkártyával; 

¦ csoportos beszedési megbízással;  ¦ banki átutalással; vagy

¦ Abaqoos-szal (online fizetés)

▶ ▶

▶

Kérjük, adja meg ügyfélszámát, valamint annak a szolgáltatónak a nevét, aki jelenleg közvetítő-előválasztást (CPS) biztosít Önnek:
CPS szolgáltató neve:

1222222222222222222222222222223
12222222222223Ügyfélszám

6. 
Kérem az alábbi telefonszámok aktiválását az ACN Közvetítő-Előválasztáshoz (körzetszámmal együtt):

0 61222222223
0 61222222223

0 61222222223
0 61222222223

Kérjük, adja meg elsődleges telefonszámát▶ 0 61222222223

E. Az általános szerzõdési feltételek elérhetősége, amennyiben az egyes fejezetek külön-külön is elérhetők, a fejezetek elérhetősége

1.  Az ACN Általános Szerződési Feltételei ingyenesen hozzáférhetők az Ügyfél Portálon, illetőleg az Ügyfélszolgálaton.

F.

1Az ACN Freedom egyéni ügyfeleknek ajánlott. 2 Ha nem jelöl meg díjcsomagot, az “ACN Basic" kerül kiválasztásra. 3 A díjcsomag rendelkezésre állása és díjai az Ön alaphálózati 
telefonszolgáltatójától függően változnak. Az ACN Freedom és az ACN Basic díjcsomag ingyenes vagy csökkentett díjas, vonalas hívásokat tartalmaz meghatározott irányokban, amely felső 
határa 3000 perc havonta. A fenti irányokban ezt a limitet meghaladó hívások számlázására a szabványos díjak szerint kerül sor. 4 Az ACN Small Business Select kisvállalkozásoknak ajánlott.  
Ha Ön a Határozott Időtartam alatt megszünteti a határozott időszakra létrejött Szerződést, meg kell fizetnie az aktiválási díjat, amelyet korábban kedvezményként nem számítottunk fel. További részletek a jelen Szerződés 
C pontjának 10. bekezdésében és a Díjlistában találhatók.

 _ 
 
ACN Freedom 1  3                 _ 

 
ACN Basic 2  3                  _ 

 
ACN One                  _ 

 
_____________ 

_  ACN Select 1) _  ACN Small Business Select 4)

_     Select Belföldi 

_     Select Mobil
_     Select Nemzetközi 1-es Zóna

_     Select Nemzetközi 2-es Zóna
_     Select Nemzetközi 3-es Zóna

1.¦ A jelen Szerződés az Első Szolgáltatási Napot követő tizenkét (12) hónapos 
Határozott Időtartamra jön létre. Ön és az ACN megállapodnak, hogy a 
Határozott Időtartam lejártakor a jelen Szerződés határozatlan idejű szerződéssé 
alakul át. Ha Ön a Határozott Időtartam alatt megszünteti a határozott időszakra 
létrejött Szerződést, meg kell fizetnie az aktiválási díjat, amelyet korábban 
kedvezményként nem számítottunk fel.

¦ A jelen Szerződés határozatlan időre jön létre. (Megjegyzés: ha Ön ezt az opciót 
választja, meg kell fizetnie a szolgáltatás aktiválási díját. További információ a 
Díjlistában található.)

2. A jelen Szerződés azon a napon jön létre, amikor az ACN elfogadja az 
Ön Igénybejelentését, és a közvetítőválasztás műszaki megvalósításával lép 
hatályba.

3. Az Előfizetői Szerződés az Első Szolgáltatási Napot követő tizenkét (12) hónapos 
időtartamra jön létre („Határozott Időtartam”). Ön és az ACN megállapodnak, 
hogy a Határozott Időtartam lejártakor a Szerződés határozatlan idejű 
szerződéssé alakul át és mindaddig hatályban marad, amíg azt az ACN vagy Ön 
fel nem mondja. Ön a jelen Szerződést azonnal határozatlan időre is megkötheti, 
a Díjlistában szereplő Díjaknak megfelelően.

4. Ha Ön a Határozott Időtartam alatt mondja fel a Szerződést, Ön köteles az ACN 
részére kompenzációt fizetni a jelen bekezdésben és a jelen Szerződés pontjának 
10. bekezdésében foglaltaknak megfelelően.  Amennyiben Ön a jelen Szerződést 
az ACN által nyújtott kedvezmények figyelembevételével kötötte, vállalta az ACN 
Szolgáltatás igénybevételét meghatározott időtartamban, és a jelen Szerződést 
megszünteti a Határozott Időtartam alatt, Ön kompenzációként az ACN által 
nyújtott (azaz az Ön által ténylegesen megkapott) kedvezmények teljes összegét 
köteles megfizetni az ACN részére. Amennyiben Ön a jelen Szerződést azért 
szünteti meg a Határozott Időtartam alatt, mert az ACN nem tudja kiküszöbölni a 
hibát a bejelentéstől számított harminc (30) naptári napon belül, Ön nem köteles 
kompenzációt fizetni.

5.  Az ÁSZF 13.3 pontja és a Díjlista tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek 
szerint Ön az ACN Szolgáltatást igénybe veheti a Határozott Időtartam lejártát 
követően.

6. Az ACN az alábbi esetekben jogosult felmondani a határozott időre létrejött 
Szerződést (rendkívüli felmondás):

 a) tizenöt (15) naptári napos felmondási idővel, ha Ön: (i) akadályozza, vagy 
veszélyezteti az ACN hálózatának rendeltetésszerű működését és Ön ezt a 
szerződésszegést az ACN által küldött, a jogkövetkezményekre figyelmeztető 
értesítéstől számított három (3) naptári napon belül sem szünteti meg; vagy 
(ii) az értesítést követően sem teszi lehetővé az ACN számára, hogy a 
bejelentett vagy az ACN által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához 
szükséges ellenőrzéseket elvégezze; vagy (iii) az ACN Szolgáltatásokat jogellenes 
módon vagy jogellenes célokra használja, vagy Ön nem rendeltetésszerűen 
használja az ACN hálózatát; vagy (iv) az ACN Készüléket az Előfizetői 
Szerződés rendelkezéseinek megszegésével üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz 
jogosulatlanul más berendezést kapcsol; vagy (v) abban az esetben, ha Ön 
lényeges körülmények, mint például az Ön személyes adatai, tekintetében 
megtévesztette az ACN-t annak érdekében, hogy Előfizetői Szerződés köthessen, 
vagy az ACN Szolgáltatásokat használja;

 b) harminc (30) naptári napos felmondási idővel, amennyiben Ön az esedékes 
és nem vitatott számlákat az első fizetési felszólítás után legalább tizenöt 
(15) naptári napos időtartam elteltét követően küldött második fizetési 
felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt (15) naptári napon belül sem 
egyenlítette ki.

7. Ön az alábbi esetekben jogosult felmondani a határozott időre létrejött 
Szerződést (rendkívüli felmondás):

 a) amennyiben az ACN egyoldalú szerződésmódosítása az Ön számára 
hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, úgy Ön az értesítéstől számított tizenöt (15) 
naptári napon belül jogosult felmondani az Előfizetői Szerződést, kivéve a jelen 
Szerződés pontjának 4. bekezdésében meghatározott esetben;

 b) amennyiben az ACN a jelen Szerződés G pontjának 6. bekezdésében 
meghatározottak szerint az Ön díjcsomagját módosítja és a módosítás az Ön 
számára hátrányos, úgy Ön az ilyen módosításról kapott értesítéstől számított 
tizenöt (15) naptári napon belül jogosult felmondani az Előfizetői Szerződést.

8. Az Előfizetői Szerződés a fentieken túl akkor is megszűnik, ha Önnek az 
előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatójával kötött előfizetői szerződése 
bármely okból megszűnik, vagy ha Ön más szolgáltatót választ előválasztott 
közvetítőnek.

9.  A határozott idejű szerződés felmondásának feltételeit és jogkövetkezményeit az 
ÁSZF 9.2, 12., 13.5, valamint 13.7 pontjai tartalmazzák.

1. ¦ Hagyományos számlát kérek.

Hívásrészletezőt kérek  ¦ a hívott számok elrejtésével vagy  ¦ aa számok 
megjelenítésével.
Ha nem jelöli a számlázás formáját, hagyományos számlát küldünk. Ha Ön 
hívásrészletezőt kér a számok megjelenítésével, azzal kijelenti, hogy az adott 
számok megjelenítéséhez szükséges valamennyi hozzájárulással rendelkezik. 
Az ACN nem ellenőrzi a hozzájárulások meglétét.

2. Kötelező kötelezettségvállalás 

¦ A jelen rendelés elküldésével jogilag kötelező érvényű szerződést kötök az 
ACN Communications Hungary Kft.-vel (“ACN”) a kiválasztott szolgáltatások 

megvásárlására. Elfogadom, hogy az ACN bármely indokkal elutasíthatja a 
rendelésemet, és a rendelésem csak akkor teljes, ha az ACN visszaigazoló 
email-t küld. Az Általános Szerződési Feltételeket, valamint a megrendelt 
szolgáltatásra vonatkozó Díjlistát elolvastam és elfogadom. Hozzájárulok 
személyes adataim gyűjtéséhez, feldolgozásához, valamint megküldéséhez 
harmadik feleknek, az Adatvédelmi Szabályzat előírásai szerint

3. Felhatalmazás a szolgáltatás aktiválására
¦  Ezennel felhatalmazom az ACN-t, a GTS-t és bármely másik 

szolgáltatót arra, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen 
a kiválasztott ACN Szolgáltatások és ACN Készülékek aktiválása 
érdekében. Utasítom a jelenlegi alaphálózati telefonszolgáltatómat, 



N. Számlázással és szolgáltatással kapcsolatos érdeklődés, hibabejelentés

G. Az ACN egyoldalú szerződésmódosításai 
1. Az ACN az ÁSZF és/vagy a jelen Szerződés módosításával az Előfizetői 

Szerződést az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: a) új vagy módosult 
jogszabály vagy szabályozás vagy bíróság vagy közigazgatási hatóság határozata 
következtében; b) ha ACN szolgáltatásainak nyújtására hatással lévő, a 
körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja; c) változások, 
amelyek nem érintik a már nyújtott ACN Szolgáltatások igénybevételének 
feltételeit; d) az ACN üzleti partnereinek Díjait és szerződési feltételeit 
érintő változások esetén; e) az ACN üzletpolitikájának változása esetén; f) új 
Díjcsomagok bevezetése esetén; és g) ha azt az ACN szükségesnek ítéli az ACN 
Szolgáltatások minőségének javítása érdekében.

2. Az ACN módosíthatja a Díjlistában szereplő Díjakat. Abban az esetben, ha 
Ön írásban nem kifogásolja a módosítást az ACN által küldött értesítés 
kézhezvételétől számított tizenöt (15) naptári napon belül, akkor úgy tekintendő, 
hogy Ön elfogadja a módosítást. 

3. Az ACN az ÁSZF vagy a Díjlista egyoldalú módosítását megelőzően harminc (30) 
naptári nappal értesítést küld.

4. Amennyiben a módosítás az Ön számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, 
Ön az értesítéstől számított tizenöt (15) naptári napon belül jogosult felmondani 
az Előfizetői Szerződést. Ön nem mondhatja fel az Előfizetői Szerződést, 
ha az ACN Szolgáltatást meghatározott időtartamra rendelte meg és az 
Előfizetői Szerződést valamely kedvezmény figyelembevételével kötötte meg, és 
a módosítás a kapott kedvezményt nem érinti.

5. Az ACN nem köteles a módosításról értesítést küldeni, ha az ÁSZF módosítása 
(a) új ACN Szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a 
már nyújtott szolgáltatásokat nem érinti, vagy (b) ha a módosítással kizárólag 
valamely ACN Szolgáltatás Díja csökken. Ezekben az esetekben Ön nem 
jogosult felmondási jogát gyakorolni.

6. Az ACN jogosult az Ön díjcsomagját módosítani az ACN Szolgáltatások Ön 
általi használata, illetve az ACN ésszerű megítélése szerint egyéb okok alapján. 
Az ACN értesítést küld minden ilyen módosításról, az Ön új díjcsomagjára 
vonatkozó részletekkel együtt. Ilyen esetekben, az ÁSZF 9.2 pontja értelmében 
Ön jogosult felmondani a jelen Szerződést.

D. Az előfizetői szerződés időtartamaai 
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 hogy az ACN és a GTS között létrejött megállapodás alapján a GTS-t 
állítsa be híváskezdeményezéssel megvalósuló közvetítő-előválasztást 
nyújtó szolgáltatónak minden belföldi (helyi és távolsági), vezetékes-
mobil és nemzetközi hívás vonatkozásában. Tudomásul veszem, hogy a 
jelen meghatalmazás felülír bármely korábbi, általam kezdeményezett 
közvetítő-előválasztást, és megszüntet bármely érvényben lévő, közvetítő-
előválasztásra irányuló megállapodást. A jelen Szerződés aláírásával 
kijelentem, hogy jogosult vagyok eljárni az Ügyfél nevében. Kijelentem, hogy 
nem áll fenn olyan körülmény, amely kizárná a jelen Szerződés alapján 
nyújtott Szolgáltatások igénybevételét az ACN-től.

¦ Kérem az ACN-től a kiválasztott szolgáltatások aktiválását a Felmondási 
Időszak vége előtt, az Általános Szerződési Feltételek előírásai szerint. 
Megértettem és elfogadom, hogy amennyiben a szolgáltatásaim 
aktiválását követően mondom fel a jelen Szerződést, ki kell fizetnem 
mindazon szolgáltatásokat, amelyeket a felmondás időpontját megelőzően 
igénybe vettem.

4. Személyes adatok felhasználása

¦  Hozzájárulok személyes adataim gyűjtéséhez és feldolgozásához az 
Adatvédelmi Szabályzatban részletezett kereskedelmi és marketing 
kommunikáció, direkt marketing, tudományos- és piackutatás, valamint 
közvélemény-kutatás érdekében. Elfogadom, hogy a személyes adataim a 
fenti célokból harmadik feleknek átadhatók. Tudatában vagyok annak, hogy 
a fenti hozzájárulást bármikor visszavonhatom.  

5. Egyéni vagy vállalati ügyfél

¦ Egyéni ügyfélként nyújtom be a jelen kérelmet, vagy egyéni ügyfélként 
kívánok szerződést kötni.

¦ – KIS VAGY KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA KITÖLTÉSE 
KÖTELEZŐ - Kis- vagy közepes vállalkozás vagyok. Kijelentem továbbá, 
hogy az ACN részletes tájékoztatást adott a részemre az egyéni előfizetőkre 
vonatkozó szabályok előnyeiről és hátrányairól.

 6. Elektronikus számlázás és kommunikáció elfogadása

¦ Elfogadom az elektronikus számlázást és az elektronikus értesítéseket.

7. Elállási jog
¦ Tudomással bírok arról, hogy a jelen Szerződéstől bármely indokkal, az ACN 

felé fennálló pénzügyi kötelezettségek nélkül elállhatok a jelen Szerződés 
megkötését követő tizennégy (14) naptári napon belül. Elfogadom, hogy az 
elállási jogom megszűnik, ha a fenti időtartamokban megkezdem az ACN 
Szolgáltatás igénybevételét.

8. A jelen Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatáshoz az ACN nem készít 
online névjegyzéket vagy telefonkönyvet. Ha Ön névjegyzékbe vagy 
telefonkönyvbe szeretne bekerülni vagy onnan kijelentkezni, vegye fel a 
kapcsolatot telefonvonala szolgáltatójával.

9. A jelen Szerződés megkötésekor Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 
Szerződésben foglaltakat megismerte, nem áll fenn olyan ok, amely 
megakadályozná az ACN-t az ACN Szolgáltatások nyújtásában, hogy 
tudomásul vette az elállási jogáról szóló tájékoztatást, továbbá arról is, 
hogy Ön egyéni előfizető-e, vagy olyan kis és középvállalkozás, amely kéri 
az egyéni előfizetőkénti kezelését és CPS esetén az előválasztott közvetítő 
szolgáltatójáról is. Ezek a nyilatkozatok az Ön és az ACN közötti jogviszony 
tartalmát határozzák meg, és egyoldalúan nem módosíthatók vagy nem 
vonhatók vissza.

10. A jelen Szerződés megkötésekor Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy 
a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról Ön hagyományos vagy 
hívásrészletező számlát kér. További információt a jelen Szerződés C 
pontjának 15. és 16. bekezdéseiben talál.  

11. A Szerződés megkötésekor Önnek nyilatkoznia kell arról is, hogy 
hozzájárul-e a személyes adatainak elektronikus hírközlési szolgáltatások 
marketingje és értékesítése, valamint piackutatások és egyéb felmérések 
céljára történő kezeléséhez. Az Ügyfél Portálon vagy az Ügyfélszolgálaton 
keresztül Ön bármikor megadhatja, módosíthatja vagy visszavonhatja e 
nyilatkozatát. Az ACN hozzájáruláshoz kötött módon nem kezel a forgalmi 
adatokon kívüli helymeghatározó adatokat. 

H. Szerződés módosítása i 
1. Az Előfizetői Szerződés módosítható (a) az Ön és az ACN közös megállapodása 

útján, vagy (b) a vonatkozó jogszabályokkal és az ÁSZF-el összhangban az ACN 
általi egyoldalú módosítással. Az Előfizetői Szerződés módosítható (a) az Ön 
és az ACN közös megállapodása útján, vagy (b) a vonatkozó jogszabályokkal 
és az ÁSZF-el összhangban az ACN általi egyoldalú módosítással. Az ACN 
az ÁSZF és/vagy a jelen Szerződés módosításával az Előfizetői Szerződést az 
alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: a) új vagy módosult jogszabály 
vagy szabályozás vagy bíróság vagy közigazgatási hatóság határozata 
következtében; b) ha ACN szolgáltatásainak nyújtására hatással lévő, a 
körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja; c) változások, 
amelyek nem érintik a már nyújtott ACN Szolgáltatások igénybevételének 
feltételeit; d) az ACN üzleti partnereinek Díjait és szerződési feltételeit 
érintő változások esetén; e) az ACN üzletpolitikájának változása esetén; f) új 
Díjcsomagok bevezetése esetén; és g) ha azt az ACN szükségesnek ítéli az 
ACN Szolgáltatások minőségének javítása érdekében. További információt az 
ÁSZF 9.2-9.3, valamint 13.5 pontjaiban talál.

Előfizető általi módosítások

2. Ön az Ügyfél Portálon vagy az Ügyfélszolgálaton keresztül módosíthatja az 
ACN Szolgáltatásait. Minden, a módosításból eredő Díjváltozásról tájékoztatni 

fogjuk Önt. Ha Ön további ACN Szolgáltatásokat rendel meg, akkor lehet, hogy 
Önnek új Szerződést kell kötnie új Határozott Időtartamra.

3.  Ön a jelen Szerződés F pontjának 7. bekezdésében, valamint az ÁSZF 12.2 
pontjában feltüntetett határidők betartásával állhat el a jelen Előfizetői 
Szerződéstől. Ezen időszakok elnevezése „Elállási Időszak”. Ha Ön egynél 
több ACN Szolgáltatást vásárol, akkor bármelyik, vagy az összes ACN 
Szolgáltatástól elállhat. Az Elállási Időszak alatti elálláshoz Önnek meg kell 
küldenie a kitöltött Elállásinyilatkozat-mintát az ACN részére, vagy fel kell 
hívnia az Ügyfélszolgálatot.

4.   Ha Ön az Elállási Időszak alatt áll el a Szerződéstől, az ACN visszatérít 
Önnek az Ön által a jelen Szerződés értelmében kifizetett minden összeget 
az elállást követő tizennégy (14)  naptári napon belül. Ha Ön ACN Eszközt 
rendelt, majd eláll a jelen Szerződéstől az Elállási Időszak alatt, az ACN 
Eszközt az elállástól számított 14 napon belül vissza kell küldenie.  

5.   Ha Ön az Elállási Időszakban kérte az ACN Szolgáltatások aktiválását és mi 
megkezdtük a kért ACN Szolgáltatás aktiválását, Ön gyakorolhatja az elállási 
jogát; azonban meg kell fizetnie részünkre az elállásra vonatkozó értesítésig 
Önnek nyújtott szolgáltatások arányos részét.

I. A jelen Szerződés felmondása és megszüntetése
1.  A jelen Szerződés az ÁSZF 9.1, 12, 13.5, valamint 13.7 pontjai szerint mondható fel 

vagy szüntethető meg.
Elállás vagy a Szerződés  Előfizető általi felmondása
2. Jelen Szerződés az Ön vagy az ACN jogutód nélküli megszűnésével; vagy az Ön 

elhalálozása esetén vagy az Ön és az ACN közötti kölcsönös megegyezéssel, vagy 
az Ön vagy az ACN elállása, vagy felmondása útján szűnhet meg, továbbá abban 
az esetben, ha Önnek az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatójával kötött 
előfizetői szerződése bármely okból megszűnik, vagy ha Ön más szolgáltatót választ 
előválasztott közvetítőnek.

3. Ön a jelen Szerződés  F pontjának 7. bekezdésében feltüntetett határidők betartásával 
állhat el a jelen Előfizetői Szerződéstől. Ezen időszakok elnevezése „Elállási Időszak”. 
Ha Ön több mint egy ACN Szolgáltatást rendel meg, Ön bármelyik vagy az összes 
ACN Szolgáltatástól elállhat. Az Elállási Időszak alatti elálláshoz Önnek a kitöltött 
Elállási Nyilatkozatot kell az ACN részére megküldenie, vagy fel kell hívnia az 
Ügyfélszolgálatot és elállását írásban megerősíteni.

4. Ha Ön az Elállási Időszak alatt eláll a Szerződéstől, az Ön által a jelen Szerződés 
értelmében kifizetett minden összeget az ACN visszatérít az Ön részére az elállást 
követő harminc (30) naptári napon belül.

5.  Ha Ön az Elállási Időszak alatt megkezdi az ACN Szolgáltatások vagy ACN Készülék 
használatát, azzal Ön lemond elállási jogáról. Az Elállási Időszak nem vonatkozik 
a korábban megrendelt ACN Szolgáltatás vagy ACN Készülék bővítéseire, illetve 
kiegészítéseire.

6.  Ön nyolc (8) naptári napos felmondási idővel, az ACN részére írásban megküldött 
felmondással bármikor megszüntetheti a jelen Szerződést.

A Szerződés ACN általi felmondása
7.  Az ÁSZF 12.2 pontja értelmében az ACN írásban, hatvan (60) naptári napos felmondási 

idővel, tértivevényes levél vagy amennyiben Ön elektronikus levél fogadásához 
hozzájárult, elektronikus eszközök útján mondhatja fel a jelen Szerződést. Ha az ACN 
azért mond fel, mert Ön megszegte az Előfizetői Szerződést és Ön a felmondási idő 

alatt orvosolja a szerződésszegést, az Előfizetői Szerződés nem szűnik meg.
8. Az ÁSZF 12.2 pontja értelmében az ACN írásban tizenöt (15) naptári napos felmondási 

idővel mondhatja fel a jelen Előfizetői Szerződést, ha Ön: a) akadályozza, vagy 
veszélyezteti az ACN hálózatának rendeltetésszerű működését és Ön ezt a 
szerződésszegést az ACN által küldött értesítéstől számított három (3) naptári 
napon belül sem szünteti meg, vagy b) az értesítést követően sem teszi lehetővé az 
ACN számára, hogy a bejelentett vagy az ACN által felderített hiba kivizsgálásához 
és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy c) az ACN 
Szolgáltatásokat jogellenes módon vagy jogellenes célokra használja, vagy Ön 
nem rendeltetésszerűen használja az ACN hálózatát, vagy d) az ACN Készüléket 
az Előfizetői Szerződés rendelkezéseinek megszegésével üzemelteti, átalakítja, 
vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol; vagy (e) abban az esetben, 
ha Ön lényeges körülmények, mint például az Ön személyes adatai, tekintetében 
megtévesztette az ACN-t annak érdekében, hogy Előfizetői Szerződés köthessen, 
vagy az ACN Szolgáltatásokat használja.

9.   Az ACN a jelen Szerződést harminc (30) naptári napos felmondási idővel mondhatja 
fel, amennyiben Ön az esedékes és nem vitatott számlákat az első fizetési felszólítás 
után legalább tizenöt (15) napos időtartam elteltét követően küldött második fizetési 
felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül sem egyenlítette ki, az 
ÁSZF 12.2 pontjában meghatározottak szerint.

10. Az ACN a felmondási idő alatt korlátozhatja az Ön ACN Szolgáltatásait, ha a 
korlátozás jogszabályi feltételei fennállnak.

11.  Az ACN nem jogosult felmondani az Előfizetői Szerződést nemfizetés miatt, ha 
a díjtartozás összege nem haladja meg az Ön havi előfizetési Díjának megfelelő 
összeget, illetve havi előfizetési Díj hiányában vagy 10 000 Ft-nál magasabb havi 
előfizetési Díj esetén a 10 000 Ft-ot. Az ACN nem jogosult felmondani az Előfizetői 
Szerződést, ha Ön a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése 
érdekében az ACN-hez panaszt, vagy a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására 
jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, Ön a nem vitatott Díjakat 
folyamatosan megfizeti.

L. A jelen Szerződés megszegésének következményei
1.  Az ÁSZF 2.4, 5.2, 6.1-6.3, 7.5, 9.3.1-9.3.2, valamint 13. pontjai tartalmazzák a jelen 

Szerződés ACN általi megszegésének a következményeit, így különösen a szolgáltatás 
minőségére és a szolgáltatás szünetelésére vonatkozó rendelkezések megsértése 
esetén az Önt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, valamint az Önt megillető 
kötbér összegét.

2. Az ACN nem felel a szerződésszegésből, gondatlanságból, hamis nyilatkozatokból, 
az ACN Szolgáltatás kieséséből vagy rendelkezésre nem állásából vagy más okból 
eredő bármely veszteségért, továbbá elmaradt haszonért, értékesítésért, bevételért 
vagy ügyfelekért, jó hírnévben bekövetkezett kárért, szoftver, adatok, számítógépek 
vagy más berendezések károsodásáért vagy elvesztéséért, elveszett menedzsment 

vagy személyzeti időért, vagy bármely más, az ACN által ésszerűen előreláthatatlan 
veszteségért. Az ACN Szolgáltatások személyes használatra vannak szánva. Ha Ön 
üzleti célra rendeli meg ACN Szolgáltatást, tudomásul veszi, hogy az nem feltétlenül 
felel meg az Ön szükségleteinek. Az ACN semmilyen felelősséget nem vállal az 
ACN Szolgáltatások üzleti célra történő használatából eredő veszteségekért. Nem 
terheli felelősség az ACN-t akkor sem, ha Ön (a) az ACN Szolgáltatást a jelen 
Szerződés vagy az Elfogadható Használatra vonatkozó Szabályzat megszegésével 
használja; (b) megváltoztatja az ACN Szolgáltatást; vagy (c) az ACN Szolgáltatást nem 
rendeltetésszerű vagy helytelen működési feltételek mellett használja.

M. Szüneteltetés és korlátozás
1. Az ÁSZF 5.2 és 9.1 pontjai tartalmazzák azokat az eseteket, amikor az ACN korlátozhatja az Önnek nyújtott ACN Szolgáltatásokat, valamint a korlátozás következményeit.
2.  Az ÁSZF 5.1 és 9.1 pontjai tartalmazzák azokat az eseteket, amikor az ACN szüneteltetheti az Önnek nyújtott ACN Szolgáltatásokat, valamint a szüneteltetés következményeit.

1. Számlázással és szolgáltatással, valamint hibákkal kapcsolatos kérdéseket 
legjobb online módon vagy telefonon bejelenteni. Ön írásban is bejelentést tehet 
az ACN postacímére, vagy személyesen felkeresheti Ügyfélszolgálatunkat. A 
panaszkezeléssel és hibabejelentésekkel kapcsolatos további információt az ÁSZF 
6. pontjában talál.

 Ügyfélszolgálat: 24 órás Online Szolgálat: www.myacn.eu/HU_HU/ 
 Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 920 5000 (hétfő – péntek 9:30 – 18:00, szerda 7:00 – 19:00) 

Postacím: 1315 Budapest, Pf. 502, Magyarország
 Ügyfélszolgálati iroda: 1132 Budapest, Váci út 22-24., (hétfő-péntek, 9:00-17:00, 

szerda 9:00 – 21:00)
2.  Ön az Ügyfélszolgálathoz személyesen az ügyfélszolgálati irodán, telefonon vagy 

írásban, vagy online az Ügyfél Portálon jelenthet be műszaki jellegű problémát, 
amelynek során meg kell adnia az ACN-nek minden, a bejelentés rögzítéséhez 

szükséges információt. Az ACN az Ön hibabejelentésének kézhezvételétől számítva 
negyvennyolc (48) órán belül értesíti Önt, ha: (a) nem találtak műszaki problémát 
az ellenőrzés során;  (b) az ACN megkezdte a műszaki probléma javítását, (c) 
további helyszíni vizsgálatok szükségesek. Ha a problémát az ACN hálózatához 
tartozó berendezés okozza, az ACN a meghibásodott berendezést a probléma 
bejelentésétől számított hetvenkét (72) órán belül kijavítja. 

3.  Ha Önnek kérdése vagy problémája van valamely Díjjal vagy az ACN Szolgáltatás 
valamely egyéb elemével kapcsolatban, a probléma megoldása érdekében 
lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal a fenti kapcsolatfelvételi módokon. Az 
Ügyfélszolgálat nyilvántartásba veszi az Ön panaszát, visszaigazolja a panasz 
fogadását, kivizsgálja a panaszt és értesíti Önt annak eredményéről a bejelentés 
vagy panasz benyújtásától számított harminc (30) naptári napon belül. 

J. Jogorvoslat
1.  Amennyiben Ön úgy véli, hogy az ACN megsértette az Ön fogyasztói jogait, Ön a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (honlapja: www.nfh.hu; email: fogyved_kmf_budapest@nfh.

hu, központi cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.; levélcím: 1428 Budapest, Pf. 20; telefon: 06-1-459-4800), vagy az illetékes Kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyeletéhez vagy a 
Gazdasági Versenyhivatalhoz (honlapja: www.gvh.hu; cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; telefon: 06-1-472-8900) vagy az illetékes megyei vagy fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara 
Mellett Működő Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina körút 99. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.) is fordulhat. Amennyiben Ön úgy véli, hogy az ACN megsértette az 
Önnek nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó szabályokat, Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz és a Média és Hírközlési Biztoshoz 
(címe: 1525 Budapest, Pf. 75., telefon: (1) 457 7141, fax: (1) 457 7105, weboldal: www.mediaeshirkozlesibiztos.hu). Ön a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező polgári bírósághoz 
is fordulhat. További információ az ÁSZF 6.6 pontjában található.

K. Egyetemes szolgáltatás kizárása
1.  A jelen Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatás a magyar jog szerint nem egyetemes szolgáltatás

1223 13 13
Dátum: (éé/hh/nn)

Ügyfél aláírása:

▶ ▶

1222222223 Kérjük, adja meg elsődleges telefonszámát▶ 0 61222222223
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AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁRA 

VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 
Elállási jog 
 
Önnek az aláírástól számított 14 napon belül indoklás nélkül joga van elállni a jelen szerződéstől. Az 

Elállási Időszak az ACN-nel kötött szerződés dátumától számított 14 nap elteltével jár le. Ha Ön ACN 

Készüléket vásárol, az Elállási Időszak a készülék kézhezvételétől számított 14 nap elteltével jár le.  

 

Ha szeretne élni elállási jogával, az Elállási Időszak lejárta előtt értesítenie kell minket erről a döntéséről. 
Ennek érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot (postán, telefonon, email-ben vagy online) a következő 
elérhetőségek egyikén: 
 

Postacím:* Email: Telefon: 

ACN Communications Hungary 
Kft. 
Pf. 502 
1315 Budapest  
Magyarország 

magyar.digital@myacn.eu 

 

 

CPS/DPS Tel 061 920 5000 

 
Ha szeretne beszélni Ügyfélszolgálati 

munkatársunkkal, kérjük, hívja az Ön 

által vásárolt szolgáltatás telefonszámát. 

* Ezt a címet csak a elállási értesítés benyújtására vegye igénybe. Az ACN Eszközt a Visszáru Engedélyezési Nyomtatványon 
megadott címre kell visszaküldeni. 
 

Ön igénybe veheti a mellékelt Elállásinyilatkozat-mintát az elállásra vonatkozó döntése bejelentéséhez, 
ez azonban nem kötelező. A Közvetítő-Előválasztás, a Vonalbérlet és a Digitális Telefonszolgáltatás 
esetén Ön online formában is benyújthatja az Elállásinyilatkozat-mintát a www.myacn.eu címen, 
amelynek a kézhezvételét email-ben igazoljuk. 
 
 
Az elállás joghatásai 
 
Ha Ön eláll a jelen szerződéstől, az ACN visszatéríti az Ön által teljesített kifizetéseket, beleértve az Ön 

által vásárolt ACN Eszköz szállítási díját, az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül. 

Ellenkező megállapodás hiányában az ACN az Ön által teljesített fizetési módnak megfelelően teljesíti a 

visszatérítést. 

 

Ha Ön ACN Eszközt vásárolt, a visszatérítés érdekében azt saját költségén kell visszaküldenie az ACN-

hez, az elállási jog gyakorlását követő 14 napon belül, kivéve, ha az ACN másként rendelkezik. Az ACN 

visszatarthatja a kifizetést mindaddig, amíg be nem érkezik Öntől az ACN Eszköz, vagy amíg Ön nem 

szolgál bizonyítékkal az Eszköz feladásáról. Az ACN Eszközt sértetlen állapotban, eredeti 

csomagolásban, eredeti tartalommal kell visszaküldeni. Ha Ön nem küldi vissza az ACN Eszközt, vagy az 

megsérül, díjat számítunk fel Önnek. 

  

Ha Ön kéri tőlünk az ACN Szolgáltatások aktiválását az Elállási Időszakban és mi megkezdjük a kért 
ACN Szolgáltatások aktiválását, Ön ettől még gyakorolhatja az elállási jogát, azonban arányosan meg 
kell fizetnie az elállás közléséig Önnek nyújtott szolgáltatások díját. 
  

mailto:magyar.digital@myacn.eu
http://www.myacn.eu/


HU-MWF-002 

 

ELÁLLÁSINYILATKOZAT-MINTA 
(Csak akkor töltse ki és küldje vissza ezt a mintát, ha szeretne elállni a jelen szerződéstől.) 

 
Kapja: ACN Communications Hungary Kft. 

Pf. 502 

1315 Budapest  

Magyarország 
magyar.digital@myacn.eu 
 

 
Ezennel elállok az ACN-nel kötött szerződéstől az alábbi szolgáltatásra vonatkozóan:   
 

Ügyfél neve:  

Ügyfél címe:  

Ügyfél telefonja:  

Ügyfélszám/rendelés száma:  

Rendelés dátuma:  

Vásárolt szolgáltatás:  

Ügyfél aláírása:  

Dátum:  
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