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Az INVITEL Távközlési Zrt. tájékoztatása az Általános Szerződési Feltételek módosításáról
Az INVITEL Távközlési Zrt. („Szolgáltató”) tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy az kisvállalati Előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások
Általános Szerződési Feltételeit („ÁSZF”) 2017. május 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.
II. Az ÁSZF Törzsszöveg módosítása
2. A Szolgáltató rögzíti, hogy amennyiben az Előfizető nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a nyilvános térben nem vetíthető tévészolgáltatást, annak minden
következménye az előfizetőt terheli, és az abból eredő igényekért – ideértve az esetleges jogdíjigényeket is – köteles helyt állni. (ÁSZF Törzsszöveg 2.3.2 pont,
ÁSZF 1. sz. melléklet 4. pont)
III. Az ÁSZF 1. számú melléklet módosítása
3. A Szolgáltató rögzíti, hogy a nyilvános téren sugározható tévécsomagok előfizetési díja nem tartalmazza a nyilvános vetítéshez kapcsolódó jogdíjakat, azok
megfizetése az előfizetőt terheli (ÁSZF 1. sz. melléklet 4.3 pont)
IV. Az ÁSZF 2. számú melléklet módosítása
4. A Szolgáltató pontosítja korábbi értesítését az ÁSZF 2017. április 1-jei hatállyal történő módosításáról: nem módosult új előfizetések esetén a Társszolgáltatói területen
igénybe vehető 5M, 10M és 30M sebességű xDSL csomagok havi díja, valamint nem szűnt meg a 20M sebességű xDSL csomag értékesítése. (ÁSZF 2. sz. melléklet
1.1.2. pont)
5. A Szolgáltató csökkenti az országos belföldi egyetemes tudakozó (hívószáma: 11-800) díját bruttó 82 Ft/hívásra. (ÁSZF 2. számú melléklet 5.2.3. 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, 2017. március 10.
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