Az Invitel Technocom Kft. közleménye az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra
vonatkozó Általános Szerződési Feltételek módosításáról
Az Invitel Technocom Kft. (2040 Budaörs, Edison. u. 4.) („Szolgáltató”) tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit,
hogy az egyéni és üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó
Általános Szerződési Feltételeit („ÁSZF”) 2017. december 1-jei hatálybalépéssel a jelen közleményben
írtak szerint módosítja.
A) Az ÁSZF módosításának okai
1. Az ÁSZF szövegének az előfizetők jogait nem, vagy csak minimális mértékben érintő pontosítása a
közérthetőség és ellentmondás-mentesség érdekében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény (Eht.) 132. § (2) bekezdés a) pontjának figyelembevételével;
2. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló 2017. évi CXXXVIII.
törvénynek való megfelelés;
3. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések
részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet módosításáról szóló 12/2017. (XI. 6.)
NMHH rendeletnek való megfelelés;
B) Az ÁSZF törzsszövegét érintő változások
1. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó szabályok pontosítása a 12/2017. (XI. 6.) NMHH
rendelet alapján. (ÁSZF törzsszöveg 2.1.2 pont)
2. Az ÁSZF kiegészül azzal, hogy az állam által elismert követelményeken alapuló, az internethozzáférés
elterjedését
ösztönző,
kedvezményes
szerződéses
feltételeket
biztosító
internethozzáférés-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó határozott időtartamú előfizetői
szerződés a kedvezményes szerződéses feltételek igénybevételére jogosult Előfizetővel abban az
esetben is megköthető 24 hónapra, ha ahhoz nem kapcsolódik készülékvásárlás. (ÁSZF
törzsszöveg 9. pont)
3. Az ÁSZF kiegészül azzal, hogy nem lép határozatlan időtartamú előfizetői szerződés a határozott
időtartamú szerződés helyébe az ÁSZF 9. pont (2) b.) bekezdése szerinti internethozzáférésszolgáltatás igénybevételére vonatkozó határozott időtartamú előfizetői szerződés esetén. (ÁSZF
törzsszöveg 9. pont)
4. A Szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége értesítési kötelezettségre változik a határozott idejű
szerződés lejártával kapcsolatos eljárásban. (ÁSZF törzsszöveg 12.2.5 pont)
5. Az ÁSZF kiegészül az egyéni előfizetőt az áthelyezés műszaki akadálya esetén megillető, a
Szolgáltató erről szóló értesítésétől számított 15 napos felmondási jogával. (ÁSZF törzsszöveg 12.4
pont)
Az előfizetői szerződések, továbbá az ÁSZF jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan
tartalommal hatályban maradnak. A módosított ÁSZF egységes szerkezetbe foglalt szövege 2017.
december 1-jétől megtekinthető a Szolgáltató internetes honlapján (www.inviteltechnocom.hu), továbbá
az ügyfélszolgálati irodában.

