Az INVITEL Távközlési Zrt. tájékoztatása az Általános Szerződési Feltételek
módosításáról
Az INVITEL Távközlési Zrt. („Szolgáltató”) tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy az egyéni Előfizetők számára nyújtott elektronikus
hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit („ÁSZF”) 2018. május 1. napjától a jelen tájékoztató levélben
írtak szerint módosítja.
I. Az ÁSZF módosításának okai
		 1. A
 z előfizetői szerződés feltételeinek lényeges módosítását nem eredményező, az ÁSZF szövegének az Előfizetők jogait
nem, vagy csak minimális mértékben érintő pontosítása, kiegészítése.
II. Az ÁSZF Törzsszöveg módosítása
		 2. A
 Szolgáltató módosíja a szolgáltatások tekintetében az igénybevétel korlátjaként meghatározott feltételeket az alábbi
módon:
Az első 3 hónapban a telefonszolgálatást is tartalmazó csomag esetén 30.000 Ft, IPTV-t is tartalmazó csomag esetén
15.000 Ft az igénybevétel korlátja. A 4. hónaptól a korlátozás összeghatára az előző 3 hónap forgalmi átlagának kétszerese. (ÁSZF Törzsszöveg 5.2.3.-5.2.6.)
		 3. A
 Szolgáltató az ÁSZF Törzsszöveg 7.2.1. pont (6) bekezdését az aláhúzott szövegrésszel kiegészíti a szöveg pontosítása
érdekében, a meghatározott feltételek nem változnak:
A Szolgáltató negyedévente felülvizsgálja az adminisztrációs és egyéb kiegészítő díjakat, különösen jogszabályváltozás, hatósági határozat, bírósági határozat, jogi kötelező erővel bíró vagy jogi jelentőséggel bíró irányelv, iránymutatás,
állásfoglalás, valamint az üzletmenetében bekövetkezett indokok alapján. Ez alapján módosíthatja az adminisztrációs és
egyéb kiegészítő díjak körét és mértékét.
(ÁSZF Törzsszöveg 7.2.1.)
III. Az ÁSZF 2. számú melléklet módosítása
		 4. A
 Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány módosította az adományvonal (13600) hívásdíját 2017. 02. 01-jétől
250 Ft-ról 500 Ft-ra, mely változást a Szolgáltató átvezeti ÁSZF-ében. (ÁSZF 2. számú melléklet – D. rész 1.2.7. pont)
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (5) bekezdésében írottak szerint, amennyiben a módosítás
az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul
a kínált csatornák összetétele vagy a szolgáltatás tartalma - az Előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali
hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.
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!
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