
Az ügyfélszolgálat m őködése; Az el ıfizetıi panaszok intézése 
 
1 Az ügyfélszolgálat m őködése 
A szolgáltató elıfizetıi megfelelı tájékoztatása érdekében valamint a szolgáltatással 
kapcsolatos elıfizetıi igények kielégítésére, a szolgáltatással kapcsolatos 
reklamációk, észrevételek intézésére ügyfélszolgálatot valamint hibabejelentı 
szolgálatot mőködtet. 
Szerzıdéskötési, ajánlattételi, információs, ajánlatmódosítási, reklamációs ügyek 
esetén: 
 
Somló-Net Kft, 8460 Devecser, Vasút u. 29. 
Nyitva tartás: munkanapokon 7.00-15.00 
Telefonon elérhetı: munkanapokon 7.00-15.00 
Telefon: (88) 513-341, 70/338-3894 
Fax: (88) 513-332 
 
A szolgáltató ügyfélszolgálata a fenti telefonszámokon, faxon, érhetı el. Az 
ügyfélszolgálat az elıfizetınek a szolgáltatással kapcsolatos észrevételét, 
reklamációját kivizsgálja, és ennek eredményérıl az elıfizetıt az észrevétel, 
reklamáció benyújtásától számított harminc (30) naptári napon belül írásban 
tájékoztatja. Az elıfizetı a reklamációt kizárólag írásban, postai úton, ajánlott, 
tértivevénnyel ellátott levélben juttathatja el az alábbi címre: 
 
Somló-Net Kft, 8460 Devecser Vasút u. 29. 
 
2 Az elıfizetıi panaszok intézése 
 
2.1 Díjreklamációk intézése 
Ha az elıfizetı a szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a szolgáltató a 
bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és legfeljebb nyolc 
(8) munkanapon belül megvizsgálja. E határidı mulasztása esetén a szolgáltató a 
bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az elıfizetıi szerzıdést a 
10.3 pontban foglaltak szerint felmondani. A szolgáltató a bejelentéstıl számított 
nyolc (8) munkanapon belül tájékoztatja az elıfizetıt, hogy a díjreklamációnak helyt 
ad-e. Ha az elıfizetı a fenti bejelentést a díjfizetési határidı lejárta elıtt nyújtja be a 
szolgáltatóhoz, és a szolgáltató a bejelentést nem utasítja el nyolc (8) munkanapon 
belül, a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidı a 
díjreklamáció megvizsgálásának határidejével meghosszabbodik. 
Amennyiben a szolgáltató a díjreklamációs bejelentésnek helyt ad, a következı havi 
elszámolás alkalmával a befizetett díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének 
napjától járó kamatait az elıfizetı számláján egy összegben jóváírja, vagy a 
díjkülönbözetet és annak kamatait az elıfizetı részére egy összegben visszafizeti. A 
díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az elıfizetıt megilletı kamat 
mértéke megegyezik az elıfizetı által késedelmes díjfizetés esetén fizetendı kamat 
mértékével. Ha az elıfizetı a szolgáltató által követelt díj összegszerőségét vitatja, a 
szolgáltató köteles bizonyítani, hogy a számlázási rendszere zárt, a díj számlálása, 
továbbá megállapítása helyes volt. A szolgáltató az elıfizetı kérésére biztosítja, hogy 
az elıfizetı az adatkezelési szabályok figyelembe vételével, a kezelt adatok törléséig 
díjmentesen megismerhesse a fizetendı díj számításához szükséges forgalmazási 
és számlázási adatokat. Az ügyfélszolgálat a díjreklamáció elutasítását köteles 



indokolással ellátva írásba foglalni, és annak egy példányát az elıfizetınek átadni 
vagy tizenöt (15) munkanapon belül megküldeni. Az elıfizetı a díjreklamációs 
igényének elutasítása esetén jogosult a Hírközlési Területi Hivatal 24/2001. (XII. 22.) 
MeHVM rendeletben meghatározott minıség felügyeleti eljárását kezdeményezni. Az 
elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett 
fordulhat bármely területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelıséghez, a 
Gazdasági Versenyhivatalhoz, bármely Hírközlési Területi Hivatalhoz, illetıleg a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı polgári bírósághoz. A fogyasztóvédelmi 
felügyelıség csak az egyéni elıfizetık (fogyasztók) panaszai alapján jár el. 
 
2.2 Kötbér díjcsökkentési igények intézése 
Hibás teljesítés esetén, a 13.1 és 13.3 pontokban meghatározott esetekben a 
szolgáltató a kötbért illetve a díjcsökkenés összegét a következı havi elszámolás 
alkalmával, egyébként a bejelentéstıl számított harminc (30) naptári napon belül az 
elıfizetı számláján jóváírja, vagy azt az elıfizetı választása szerint az elıfizetı 
részére egy összegben visszafizeti. A 7.4.2 pontban meghatározott átírási határidı 
be nem tartása esetén a szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának 
egyharmadával, legfeljebb azonban az átírás díjával megegyezı összegő kötbért 
fizet és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírja. 
 
2.3 Kártérítési igények intézése 
Ha az elıfizetı a szolgáltató hibás teljesítése miatt kártérítési igényt kíván 
érvényesíteni, erre vonatkozó igényét, kizárólag írásban, postai úton, tértivevényes 
formában az ügyfélszolgálaton jelentheti be. A szolgáltató a bejelentést 
haladéktalanul nyilvántartásba veszi és legfeljebb harminc (30) munkanapon belül 
tájékoztatja az elıfizetıt, hogy a díjreklamációnak helyt ad-e. A szolgáltató által a 
harminc (30) napos eljárási határidı túllépése nem minısül a kártérítési igény 
elfogadásának illetve a követelés elismerésének. Amennyiben a szolgáltató az 
elıfizetı kártérítési igényét és annak összegét elismeri, a szolgáltató a kártérítés 
összegét a következı havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentéstıl 
számított harminc (30) napon belül az elıfizetı számláján jóváírja, vagy azt az 
elıfizetı választása szerint az elıfizetı részére egy összegben visszafizeti. 
 
2.4 Az igények elévülése 
A távközlési elıfizetıi szerzıdésekbıl eredı igények egy (1) év alatt évülnek el, 
melyet a késedelem, illetve a hibás teljesítés bekövetkezésétıl kell számítani. 


