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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. december 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 2. számú melléklet módosítása
2. A Szolgáltató az ÁSZF Törzsszöveg 2.1.2. pontjában rögzített, a szolgáltatás ésszerű költsége alatt a létesítéshez kapcsolódó kiszállási díjat tekinti (elállás szabályai)
(ÁSZF Törzsszöveg 2.1.2. pont).
3. Amennyiben az Előfizető nem tulajdonosa annak az ingatlannak, ahol a hozzáférési pont kiépül, az Előfizető köteles az ingatlan tulajdonosának a hozzáférés létesítéséhez való hozzájárulásáról gondoskodni, és azt igazolni a Szolgáltató felé. Ez feltétele az előfizetői szerződés megkötésének (ÁSZF Törzsszöveg 2.1.1. pont).
4. A Szolgáltató pontosítja az ÁSZF szövegét a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a hibás teljesítés esetén fizetendő szolgáltatói kötbér tekintetében az ÁSZF Törzsszöveg
6.2. pont. (1) bekezdés f), g) pontok törlésével (ÁSZF Törzsszöveg 6.2. pont).
5. A Szolgáltató az áthelyezési igénnyel kapcsolatos határidők közül az ÁSZF-ben megjelölt 3 hónapos határidőket a jogszabály szerinti 90 napra módosítja (ÁSZF
Törzsszöveg 7.4.5., 12.2.1. 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!

Budaörs, 2017. október 10.
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