
 

ATV ÁSZF 

5. sz. melléklet 

Emeltdíjas telefonszolgáltatás során igénybe vehető telefonszámok listája és a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok 

 

I. Szolgáltatás 

Az ATV emelt díjas telefonszámon távközlési szolgáltató igénybe vétele mellett nyújt Felhasználók részére szolgáltatásokat. A szolgáltatás emelt 

díjas hanghívásos alapú szolgáltatás, amelynek keretében a Felhasználó hanghívás segítségével az ATV vagy az ATV-vel szerződéses 

jogviszonyban álló harmadik fél által készített TV adás támogatási szolgáltatását veszi igénybe és a hanghívás segítségével a szolgáltatásért fizet. 

 

 

II. Szolgáltatás igénybevétele 

• Bármely hazai telefon-szolgáltató, bármely ügyfele, aki olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, amelyből hanghívás 

kezdeményezésére van lehetőség, a szolgáltatást igénybe tudja venni; 

• Felhasználó jelen ÁSZF 5. számú mellékletet magára nézve kötelező érvényűnek tekinti; 

• ATV a szolgáltatás elérhetőségét harmadik szerződő fél útján biztosítja, Felhasználónak meg kell fizetnie az igénybevétellel járó díjakat. A 

szolgáltatás igénybevételének díját minden esetben az ATV-vel szerződéses viszonyban álló harmadik személy a szolgáltatás igénybevételére 

vonatkozó felhívás során közzéteszi; 

• A szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés ráutaló magatartással a szolgáltatás igénybevételével létrejön.  

 

A szolgáltatás igénybevevője teljes felelősséggel tartozik azért, hogy készüléke és/vagy szoftvere az ATV rendszerét ne zavarja, vagy 

interferenciát ne okozzon. Amennyiben egy eszköz vagy szoftver interferenciát okoz, a szolgáltatással létesített kapcsolat azonnal felfüggesztésre 

kerül, és az ATV a szerződést jogosult bármiféle kártalanítási vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül felmondani. 

 



 

III. Technikai információk 

 

A beérkező hanghívások önálló számítástechnikai rendszeren futnak. A szolgáltatás előírásoknak megfelelő lebonyolítását az ATV a mindenkori 

hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja. 

A Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatban jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy 

abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt. 
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