
]0l2-TBi 0004 Megfe|előségi nyi|atkozat
a 22'9/2008, (lx. | 2.) Kolm. rcnde|et szerinti 20I |. óvre vonatkozó szoIgá|tatásmin ősóg megfcle|őség igazo|ásához

szoIgá|tató ncve: Dite| 2000 KereskedeImi és szoIgá|tató Kft'
szo|gáltató címe| 1051' Budapest, Sas u. 16.

Az cIektronikus hírköZlési szo1gáltatás tllegne\'czése és SZ.I szátna:

A szolgáltatás megnerezése 
^ 

szolgáltatás KSH szerinti
.Z /\Sl| s7e||nt: aZ NHl| osztályozása SZJ szárna:

szefrntl

Illtelnet hozzáÍéIési szo|!.:áltatáS Internet hozzáféréSi (e|éréSi) ó | l0 \/ezetékes 
.I.á\'kijzlési

SzoIgá|tatáSheIyhezkötött s7()lgá|1alás
(nyi|VánoS)

A szoIgáltató áltaI aIkaImazott szab\ányok' cg}éb méÍtékadó előírások (pl' c}'át1ói elijirások. ITL-l.T a!ánlások.
F'TS | útlIutatók) felsoro|ása:

lntcrÍész beieleotés Ethen]et [,an

2008-TBl0006.0007 Szabván'".ok és neInZetköZi előírirsok .jeg1'zéke (NHH kiadván1')
cwA 14357.2001 E

;\z eIektronikus híIköz|ési szolgáltatás minőségének megfele|ősógér.e vonatkozó n\'iIatkozaÍot a kövctkcző
dokumcntumok tiimaszlják a|á:

l' Szolgáltatás megner,ezése. a szolgáltatáSminijségi követeImén}'ek leirása. él1cllnezése. az ellcnőrzések lnódszere:

Dokulrlentum száma Keltc Címe
2009-AsZ|;1000t Ljtolsó nródosít1ts 2009' l ] ']0 \|ta|.lntls SzeI'zorlcsr Feltetele|
]0l l-'\szFi 00l N'|ód. ]0ll'll.01.'

]' A szárnlázási r.crrdszer. ]eírása tbrgalonlnlérésen alaptIló szánrlázás esctén:

Dokunrentum szátna Kcltc Cirne

j' r\ szolgáltatásminijségi célértól<ck. és az en.e \onatkozó teliesitési éíókek. beIsci vizsgálati módszel. l.ellrasznált
lbr.r.ásadatok azonositásaI

Dokunlentunl szátna Kclte Cínre
'0u t- \\,/f nno t :uul.0t.0t. \\/t .i.../. rnc skler<,r n n\cgi

célélték lnutatól(ró|
2008-T8/0006 ]008' ]2. 0l. t-ltasítás a ]29 kot'nl rend. Előir.t t.elarlatok

\ eglehaitásá|ól
]008-TBr,0002 2008' 0l.0l- l\Íin.iségi mutatók t,neghatálozása. nrer.esr

nlLidsze|iik beIs.j Utasitás

"1' \'izsgálati ter.v;

f)okuInenlun] szán]a Kclte C.inre

]008-T8,'000l 2008.0l.0l' kiegészítr'e E.,cs E||entrr'zc:i \ izslalati tcrr ]0l]-re
]00r')' l]..] l.-től

5' \iizsgá|ali. rnérésijcg)ziikön1'l'ek. kiértékelés. sZárInaztatott e.ednlények. szárnlaztatás tnódja:

Dokumentllm szán]a Ke|te Címe
]0l l-JKV/000l-00 ]] Fol)'amatos Jegl'zőkiin}'r
Fol}amatos iktatószám Fol!al]1atos Elektronros iktirtási renclszer

6. Lltélés esctén tett intézkedések. ismételt ellcnőrzések:

Dokumentum szánla Keltc Cítne



7' A szo|gáltatáS minőségéve|

'' Dokumentum szárra
2008-ASZF/o001
201l-AszF/001
2009-TB/0004
2010-TB/004
201 I -TB/004

Dokumentum száma
2006-tKT/o001

Kiadás helye, kelte:

Budapest, 2012.01.28.

DITEL 2OOO Kft.
CA. 01-09-682492

AdóSzám: 1 1905648.2-41

kapcsolatos tájékoáatók, közzététeIek' hatályos ÁsZFI
Kelte
2008'02'l5/mód 20l0.
20n.ll.01.
2009. január 28.

20l0 február |5'
20t 1 .02.02.

Címe
2007' évi mutatók, Ászfmódosítása

(hon|apon + ügyfé|szoIgálati he|yen)

2008', 2009. évi Megfe|elöségi
nyiIatkozat és cé|értékek teljesítése
táblázat (honIapon + ügyfélszoIgá|ati
helyen)

Címe
Iktatási rendszer leírása' használata _
belső utasítás

8' Egyéb dokumentumok (itt adható meg az ISo minőségirányítási rendszer tanúsítás dokumentuma is):

Kelte
2006.03.31


