Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása az Általános Szerződési Feltételek módosításáról
Az Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Puskás T. u. 8–10.) (”Szolgáltató”) tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy az egyéni előfizetők számára nyújtott
elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit („ÁSZF”) 2014. szeptember 1. napjától a jelen tájékoztató levélben
írtak szerint módosítja.
I. Az ÁSZF módosításának okai
1. Az ÁSZF szövegének az előfizetők jogait nem, vagy csak minimális mértékben érintő pontosítása.
2. A csatornakiosztásban szereplő csatornák szerepeltetésének vállalt időpontja lejárt.
3. Új szolgáltatások bevezetése, szolgáltatások kivezetése.
4. Hatósági határozat.
II. Az ÁSZF Törzsszövegének módosítása
5. A papíralapú előfizetői szerződéseket a továbbiakban normál postai küldeményként küldi ki a Szolgáltató (ÁSZF Törzsszöveg 2.1.7.2. pont).
6. A z NMHH CS/34364-16/2013. számú határozata alapján a Szolgáltató törli az ÁSZF Törzsszöveg 7.2.1. a) pontját (a KSH-árindexnek megfelelő
díjemelés lehetőségét), valamint 2014. július 25-i dátummal hatályukat vesztik a – 2012. január 1. napja után kötött – előfizetői szerződések
9.3 a) pontjának alábbi rendelkezései: „… a) naptári évente egy alkalommal, legfeljebb a KSH által a megelőző naptári évre közzétett éves
fogyasztóiár-index mértékével emelheti meg a Díjszabásban, vagy a jelen Szerződésben meghatározott egyes szolgáltatásainak díjait…”.
7. A Szolgáltató kiegészíti az ÁSZF Törzsszöveg 9.2. pontját a kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szabályokkal.
III. Az ÁSZF 1. számú melléklet – Függelék módosítása
8. A Bonum TV bevezetése a Digitális Alap csomagba (ÁSZF 1. számú melléklet függeléke A. rész 1.1. pont).
9. A Daring!TV neve Private TV-re változik (ÁSZF 1. számú melléklet függeléke A. rész 1.4.2. pont).
10. Kábeltelevíziós digitális csatornakiosztások frissítése a ténylegesen elérhető csatornakiosztások szerint (ÁSZF 1. számú melléklet függeléke
A. rész 1.1. pont).
11. Helyi TV-csatornákkal bővül az IPTV Alap csomag kínálata: ES Térségi TV (Vác helyi TV) - 27-es primer és Körös TV - 66-os primer (ÁSZF 1.
számú melléklet függeléke C. rész 1. pont).
12. Hajdúszoboszló településen a Szoboszló Sound rádió bevezetése az Információs csomagba (ÁSZF 1. számú melléklet függeléke A. rész 2.
pont).
13. A Civil TV neve Túrkeve TV-re változik, és a tematika is módosításra kerül helyiről közösségire (ÁSZF 1. számú melléklet függeléke A. rész 2.
pont).
14. Tiszatenyő településen az RTS Sat és a Horvát1 csatornák kivezetésre kerülnek, helyükre az Arte TV és a Deutsche Welle csatornák kerülnek
bevezetésre (ÁSZF 1. számú melléklet függeléke A. rész 2. pont).
15. Eurosport, Eurosport2, National Geographic, National Geographic Wild, Discovery Channel, Euronews csatornák nyelvének megjelölése
a tényleges csatornanyelvnek megfelelően „magyar/angolról” „magyarra” változik az analóg kábeltelevíziós csatornakiosztásban (ÁSZF 1.
számú melléklet függeléke 2. pont).
16. A Szolgáltató a csatornakiosztás vállalt időpontját 2014. szeptember 30. napjára módosítja, a vállalás időtartama ezt követően minden hónap
végén meghosszabbodik a következő hónap utolsó napjáig, kivéve, ha a Szolgáltató ettől eltérő időpontot jelöl meg, és erről az előfizetőket
az ÁSZF módosításáról szóló értesítésben előzetesen tájékoztatja (ÁSZF 1. sz. melléklet Függeléke A. rész 1., 2. pont; C. rész 1., 2. pont).
IV. Az ÁSZF 2. számú mellékletének módosítása
17. Kábeltelefon nemzetközi díjzóna korrekció, összevonás (ÁSZF 2. számú melléklet D. rész 1.2.4. pont).
18. 
Auditex és Audiofix emelt díjas hívások díjszabásának pontosítása a Szolgáltató hívószám-tartományainak és a társszolgáltatók
adatközléseinek megfelelően (ÁSZF 2. számú melléklet D. rész 1.2.14. és 1. 2. 15. pontok).
19. Új nemzetközi díjzóna kerül bevezetésre a felsorolt országok esetében: Belgium, Franciaország, Spanyolország, Albánia, Nagy-Britannia
(Egyesült Királyság), Izrael, Litvánia, Kanada.
V. Az ÁSZF 3. számú mellékletének módosítása
20. A Mikrohullámú internet szolgáltatás Magán B díjcsomagok lezárásra kerülnek (ÁSZF 3. számú melléklet C. rész 4. pont).

Amennyiben a fentiekben írt módosítások előfizetőink számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaznak, az elektronikus hírközlésről szóló
2003. évi C. törvény 132. § (5) bekezdésében írottak szerint a jelen tájékoztatás kézhezvételének időpontjától számított 15 napon belül előfizetői
szerződéseiket a hűségidőszak és a határozott időtartam alatt is – további jogkövetkezmény nélkül – felmondhatják. Nem mondhatja fel az előfizető
a határozott időtartamú szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból (hűségidőszak vállalásából) eredő
kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Ha az előfizetők felmondási jogukkal ezen
időtartamon belül nem élnek, úgy ez a tény az ÁSZF-módosítások elfogadásának minősül.
Az előfizetői szerződések, továbbá az ÁSZF jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. A módosított ÁSZF
egységes szerkezetbe foglalt szövege megtekinthető a honlapunkon (www.invitel.hu), továbbá az Invitel Pontokban (ügyfélszolgálati irodáinkban).
Reméljük, hogy továbbra is elégedetten használja szolgáltatásainkat!
Budaörs, 2014. 07. 04.
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