Az Invitel Távközlési Zrt. Közleménye az Általános Szerződési Feltételek
módosításáról
Az Invitel Távközlési Zrt. (”Szolgáltató”) tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy módosította az
internet és adathálózati szolgáltatásainak (”Internet”), az Internet protokollon keresztül
nyújtott műsorterjesztési szolgáltatásra, valamint lekérhető és kiegészítő Médiaszolgáltatásra
(”IPTV”) valamint a kábeltelevíziós hálózaton nyújtott műsorelosztási szolgáltatásra (”KTV”)
Általános Szerződési Feltételeit (”ÁSZF”).
A módosítás hatályba lépésének napja: 2012. április 02.
A) Az ÁSZF-ek módosításának okai
Új szolgáltatás bevezetése, a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó
feltételeket nem érinti.
B) Az Internet ÁSZF mellékleteit érintő változások
1. A kábeltelevíziós hálózaton nyújtott internet szolgáltatás leírása kiegészült az új Injoy 25
(bruttó 12.000 Ft/hó) és az Injoy 50 (bruttó 15.000 Ft/hó) díjcsomagokkal (2.1 sz. melléklet
1.2.7 pont).
2. A kábeltelevíziós hálózaton nyújtott Injoy díjcsomagok szolgáltatási területe bővült
Bátmonostor, Csátalja, Dávod, Hercegszántó, Nagybaracska, Vaskút településekkel (2.1 sz.
melléklet 1.2.7 pont).
C) A KTV ÁSZF mellékleteit érintő változások
1. Bekerültek az új Start HD, HD1, HD2, HD Super, HBO MaxPak HD digitális mini
programcsomagok csatornakiosztásai (1. sz. melléklet 2.1.4 pont).
2. Kiegészült az új Start HD (bruttó 500Ft/hó), HD1 (bruttó 2.500 Ft/hó), HD2 (bruttó 2.500
Ft/hó), HD Super (bruttó 3.500 Ft/hó), HBO MaxPak HD (bruttó 4.156 Ft/hó) digitális mini
programcsomagok havi előfizetési díjaival (2.1 sz. melléklet 1.6 pont).
D) Az IPTV ÁSZF mellékleteit érintő változások
1. A Mini, Prémium kiegészítő díjcsomagok csatornakiosztása kiegészült az új HD2, HD
Super, Start HD, Start HD ready és HBO MaxPak HD ready programcsomagok
csatornakiosztásával (1. sz. melléklet 7. pont).
2. A HD1 mini programcsomag csatornakiosztása bővült az MTV Live HD, Mezzo Live HD,
NatGeo HD csatornákkal (1. sz. melléklet 7.1 pont).
3. Kiegészült az új HD2 (bruttó 2.500 Ft/hó), HD Super (bruttó 3.500 Ft/hó), Start HD (bruttó
500 Ft/hó), Start HD ready (bruttó 500 Ft/hó) és HBO MaxPak HD ready (bruttó 4.156 Ft/hó)
programcsomagok havi előfizetési díjaival (2.1 sz. melléklet 2.1 pont).
A fenti változásokra való tekintettel meglévő előfizetőink az elektronikus hírközlésről szóló
2003. évi C. törvény 132. § (4) bekezdésében írottak szerint a hirdetmény közzététele
időpontjától számított 8 napon belül azonnali hatállyal, - amennyiben pedig a jelen
közleményben írt módosítás rájuk nézve hátrányos rendelkezést tartalmaz, úgy a 132. § (5)
bekezdésben írt feltételekkel 15 napon belül, további jogkövetkezmények nélkül - előfizetői
szerződésüket felmondhatják. Amennyiben fenti jogukkal ezen időtartamon belül nem élnek,
úgy ez az ÁSZF-módosítások elfogadásának minősül.
Az előfizetői szerződések, továbbá az ÁSZF-ek jelen módosítással nem érintett pontjai
változatlan tartalommal hatályban maradnak. A módosított ÁSZF-ek egységes szerkezetbe
foglalt szövege megtekinthető az Invitel internetes honlapján (www.invitel.hu), továbbá az
Invitel Telepontjaiban (ügyfélszolgálati irodáiban).

