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 nyilvános állomásról,
 ideiglenes telefonszámokra.
Egy Előfizető tekintetében belföldi hívásra csak egy előválasztott Szolgáltató állítható be.
Amennyiben az Előfizető távbeszélő vonala szünetel vagy kimenő forgalmát a hozzáférést nyújtó Szolgáltató
korlátozza, az Előfizető a közreműködő Szolgáltató szolgáltatásait sem tudja igénybe venni.
A Szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződésre az áthelyezés szabályait nem lehet alkalmazni. Amennyiben
az Előfizető a hozzáférést biztosító Szolgáltatónál az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését, átírását
kezdeményezi, köteles erről a Szolgáltatót értesíteni. A Szolgáltató az Előfizető bejelentését felmondásnak
tekinti, így az értesítés kézhezvételétől számított 8 nap után az előfizetői szerződés megszűnik.

3.
Megnevezés

Minőségi célértékek alapszolgáltatások esetében
Mérés

Szolgáltatás rendelkezésre állása Az éves rendelkezésre állási érték számítása a Szolgáltató statisztikája
alapján történik. Az érték az adott évben a Szolgáltatóhoz érkező
hibabejelentések (a Szolgáltató érdekkörében bekövetkező hibák esetén)
időpontjai és a hibaelhárítások között eltelt idő összessége. Az összes
hibásan teljesített órák száma egyenlő a hibabejelentések nyilvántartásai

Minőségi célérték

95%

alapján összesített hibásan teljesített órák számával. A rendelkezésre
állási idő számításánál nem kell figyelembe venni az Előfizető
érdekkörébe tartozó vagy a Szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb ok
miatti hiba elhárításának idejét, az Előfizető kérésére történő vagy az előre
bejelentett karbantartás miatti szünetelés idejét, továbbá a szolgáltatás
Előfizető szerződésszegése miatti korlátozásának vagy szüneteltetésének
idejét. A rendelkezésre állás meghatározása és mérése a Szolgáltató
hálózat-felügyeleti rendszere valamint a szolgáltatás nyújtásában
közreműködő távközlési Szolgáltató által átadott rendelkezésre állási
adatok alapján történik.

Új hozzáférés létesítési határidő Az előfizetői szerződés létrejöttétől számított időtartam Szolgáltató
nyilvántartása alapján

30 nap

Hibabejelentő szolgálat
válaszideje

120 másodperc

a) maximális válaszidő az ide irányuló vizsgálóhívások esetében

b) maximális válaszidőn belüli kezelői jelentkezések minimális aránya az 75%
ide irányuló összes vizsgálóhíváshoz mérve

Sághy-Sat Kft_Telefon_ÁSZF_20120401.doc

Hatályba lépés kelte: 2012.04.01

80. oldal, összesen: 100

Bejelentett minőségi panaszok Minőségi panasz: Szolgáltató hibabehatároló eljárása eredményeként
valósnak bizonyult, az érdekkörébe tartozó, szolgáltatás minőséggel
hibaelhárítási határideje
összefüggő hibákra vonatkozó előfizetői bejelentés (hibabejelentés).

108 óra

Forgalommérésen alapuló
számlázás esetén a bejelentett
számlapanaszok kivizsgálási és
elintézési határideje

45 nap

A bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának és elintézésének ideje: az
adatgyűjtési időszakban a kiállított számlákat érintő számlapanaszok
Szolgáltató általi fogadásától,

•

a panasz elutasítása esetén: az Előfizetőnek kézbesített
- a panasz elutasítását tartalmazó –válaszlevél
elküldéséig,

•

a panasz elfogadása esetén: a jóváírás, visszafizetés
megtörténtéig, vagy a panasz elfogadásáról történő

értesítésig eltelt, megkezdett napok száma.

A Szolgáltató ügyfélszolgálati
ügyintézőjének 120
másodpercen belüli
bejelentkezésének aránya

A hívás felépítéséhez szükséges címinformáció vételének pillanatától – a 75%
kezelői végberendezésen vagy a hozzá kapcsolódó hálózaton, hívássoroló
rendszer alkalmazása esetén a kezelői bejelentkezést Igénylő menüpont
hívó általi kiválasztását követően – a kezelő, hibafelvevő személyes
bejelentkezéséig tart. A beszélgetés időtartama már nem tartozik bele.

Sikertelen hívások

Sikertelen hívás: Távbeszélő hálózatban érvényes, tárcsahang után
megfelelően tárcsázott hívószámmal kezdeményezett hívás, amely során
30 másodpercen belül sem csengetési visszhang, sem foglalt jelzés, sem
egyéb válaszjel nem észlelhető.

2,7%

A 30 másodpercen belül felépült hívás abban az esetben is sikertelen
hívásnak minősül, ha a beszédkapcsolat téves számra épül fel, a hívó vagy
hívott fél általi bontás nélkül megszakad, vagy ha az összeköttetés
minősége
beszédátvitelre alkalmatlan.
A 30 másodperc akkor kezdődik, amikor a hálózat a hívás felépítéséhez
szükséges hívószám utolsó jegyét fogadta.
A vizsgálószámokat a Szolgáltató listájából véletlenszerűen kell
kiválasztani és a mutatók meghatározásakor annyi mérést kell végezni,
amely biztosítja, hogy a mért érték és a mérési pontosság együtt nem
haladja meg a célértéket.

Sikeres hívások felépítésének
maximális időtartama (hívás
felépítési idő) az ide irányuló
vizsgálóhívások esetében

Közvetlen IP címzés esetén

7 másodperc

E.164 szám IP címre történő konvertálása esetében

10 másodperc

E.164 szám IP címre történő konvertálása esetében, clearing house-on
keresztül vagy bolyongás esetén

15 másodperc

Email alias cím IP címre való transzlációja esetén

25 másodperc
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