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Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása az Általános Szerződési Feltételek módosításáról
Az Invitel Távközlési Zrt. („Szolgáltató”) tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a kisvállalati Előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit („ÁSZF”) 2017. január 1. napjától a jelen tájékoztató levélben írtak szerint módosítja.
I. Az ÁSZF módosításának okai
1. Az előfizetői szerződés feltételeinek lényeges módosítását nem eredményező, az ÁSZF szövegének az Előfizetők jogait nem, vagy csak
minimális mértékben érintő pontosítása, kiegészítése.
2. A csatornakiosztásban szereplő csatornák szerepeltetésének vállalt időpontja lejár, illetve a médiaszolgáltatóval kötött szerződéses jogviszony változása.
3. Díjcsomag havi díjának módosítása.
4. Az internetszolgáltatás áfája jogszabályi változások következtében 18%-ra csökken.
II. Az ÁSZF 1. számú melléklet – Függelék módosítása
5. A Szolgáltató a csatornakiosztásban szereplő csatornák szerepeltetésének vállalt időpontját 2017. 01. 31. 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. számú melléklet
Függeléke 1. pont, ÁSZF 3. számú melléklet 4.3.4. pont).
6. A digitális kábeltelevízió- és az IPTV-szolgáltatásokat érintő változások:
• Új csatornaként bekerülnek a Sport csomagba a DIGI Sport 2, DIGI Sport 3, SportM és Spíler TV csatornák.
• Valamennyi érintett csomagból kikerülnek az Eurosport 1 és Eurosport 2 csatornák.
III. Az ÁSZF 2. számú melléklet módosítása
7. A Szolgáltató díjmentesre változtatja a 1230 és 1234 rövid számok tarifáját. (ÁSZF 2. sz. melléklet 5.2.7. pont).
8. A Szolgáltató bővíti a Magyar Telekom Audiotex és az Audiofix hívószám tartományát a 06 90 555 cde emeltdíjas hívószámmal.
(ÁSZF 2. sz. melléklet 5.2.10.2. pont és ÁSZF 2. sz. melléklet 5.2.11.2. pont).
9. A Szolgáltató definiál egyes adminisztrációs díjakat a 2. sz. melléklet 7. pontjában. (ÁSZF 2. sz. melléklet 7. pont).
10. A Szolgáltató módosítja a Profi Partner csomag havi díját. (ÁSZF 2. sz. melléklet 6.3. pont).
Amennyiben a fentiekben leírt 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, 2016. november 8.
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