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1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók:777; telefonszám: +36 1 489 9100; faxszám: +36 1 

489 9102) is fordulhat. 
II. Az Előfizető a Nemzeti Media· es Hírközlési Hatósághoz fordulhat többek között a Szolgáltatónak a szolgáltatás minőségével, a 
hibaelhárítással, vagy a díjszámítással kapcsolatos eljárásának vitatása eseten, amelynek elérhetőségei az Általános Szerződési Feltételek 
1.5. pontjában találhatók. 

Ill. A Szolgáltató a fenti elérhetőségi és hatáskörre vonatkozó adatokat tájékoztató jelleggel adja meg, azok változásáért felelősséget nem 

vállal. 
IV. A Szolgáltató és az Előfizető valamint a Számlafizető arra törekszik, hogy együttműködésük keretében a kapcsolatukból eredő jogvitákat 
egymás érdekeinek figyelembevételével, a peres út igénybevétele nélkül rendezzék. 

V. A fenti vitarendezési módok nem érintik az Előfizetők azon jogát, hogy a Szolgáltatóval szemben igényeit a polgári jog szabályai szerint 

érvényesítse a hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság előtt. 

Előfizető részére jogvita esetén rendelkezésre álló eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatást az ÁSZF 6.3. es 6.6. pontja 

tartalmazza. 
6.Előfizető által igénybe vett szolgáltatás nem egyetemes szolgáltatás. 
7.A Szolgáltatói Szerződésszegés jogkövetkezményeit, igy különösen a szolgáltatás minőségére, korlátozására, szüneteltetésére vonatkozó 
rendelkezések megszegése esetén az Előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az Előfizetőt megillető kötbér mértékét az ÁSZF 6.2 

6.3., 7.1 valamint a 7.4. pontjai tartalmazzák. 
8.Az Előfizetői Szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit az ÁSZF 5. pontja tartalmazza. 

9.A hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai: 
I. Szolgáltató az Előfizetői hibabejelentéseket a hálózaton belül, belföldről díjmentesen hívható 1270-es ügyfélszolgálati hívószámon, továbbá a 

+36 1 288 1270 hívószámon fogadja, mely a hívó fél tarifacsomagja szerint számlázódik. 
II. Az Előfizető bejelentéseit különösen a számlapanaszok bejelentését - a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál, illetve értékesítési 
pontjain terjesztheti elő szóban vagy írásban. Az értékesítési pontok listája megtekinthető a www.vodafone.hu internetes oldalon. 
Ill. Az Előfizetői és felhasználói bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, az Előfizetők es felhasználól 
tájékoztatására a Szolgáltató telefonon, interneten, postacímen elérhető, valamint az Előfizetők és felhasználók számára nyitva álló 
Ügyfélszolgálatot tart fenn, az alábbi elérhetőségeken:  

Központi Ügyfélszolgálat 
(a) ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségének címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3. (Westend City Center); 

(b) telefonszáma: 1270, amely a Szolgáltató hálózatán belül belföldről díjmentesen hívható; vagy: +36 1 288 1270, mely a hívó fél 

tarifacsomagja szerint számlázódik; 
(c) nyitvatartási ideje: hétfő-szerda: 10.00-20.00, csütörtök: 08.00-20.00, péntek-szombat: 10.00-20.00, vasárnap: 10.00-18.00; 

(d) postacíme: 1476 Budapest, Pf. 350.; 
(e) e-mail címe: ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com. 

IV. Ezentúl a Szolgáltató Önkiszolgáló Ügyfélszolgálatot működtet, amely lehetővé teszi, hogy az Előfizető egyes szolgáltatások megrendelését 

illetve lemondását a Szolgáltató honlapján (Online Ügyfélszolgálat menüpont), WAP oldalán, a telefonos ügyfélszolgálat automata 

menürendszerében, illetve SMS-en keresztül is intézhesse. Az Önkiszolgáló ügyfélszolgálat működésével kapcsolatos információk és a 

megrendelhető szolgáltatások listája elérhető a Szolgáltató értékesítési pontjain, ügyfélszolgálatán és a www.vodafone.hu honlapon. 

10. Az ÁSZF 4. es 6. pontjai tartalmazzak a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására 

vonatkozó információkat. 
 

Előfizető a fentiekben foglaltakat elolvastam, megértettem és elfogadom. 
 

 
Dátum: 2018. június 6. 
 

http://www.vodafone.huinternetes/
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