Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nyilvántartási és Tájékoztatási Főosztály
Szolgáltatásbejelentési Osztály
Tárgy: Általános
módosítása

Szerződési

Feltételek

Budapest, 2021. március 31.

Tisztelt Hatóság!
Az INVITEL Távközlési Zrt. (1134 Budapest, Váci út 37., a továbbiakban: „Szolgáltató”) a
lakossági előfizetőkre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”)
2021. április 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi:
1. Az ÁSZF 2. sz. Mellékletének 3.6 Rövid hívószámok pontjából az alábbiakat töröltük:
13600

500 Ft/hívás (adómentes)

2. Az ÁSZF Törzs 2.1.8. pontját- A ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződések
szabályai - az alábbiak szerint módosítjuk, illetve a távbeszélőn feladott táviratszolgáltatást töröljük:
(1) Az Előfizetőnek lehetősége van, hogy a Szolgáltató által meghatározott szolgáltatások
tekintetében ráutaló magatartás tanúsításával, így különösen számla befizetésével, a Szolgáltató
által biztosított hívószám tárcsázásával, vagy a szolgáltatás esetenkénti aktiválásával hozza létre
az Egyedi előfizetői szerződést. Ilyen szolgáltatásnak tekinthető különösen, de nem kizárólag a
díjcsomag módosítás, az emeltdíjas tartalom-szolgáltatások igénybevétele, VoIP és Hangposta
szolgáltatás igénybevétele.
3. Az ÁSZF Törzs 2.3.3. (2) pontját- A felhasználó - az alábbiak szerint módosítjuk,
illetve az (5) bekezdést töröljük:
(2) A Szolgáltató meghatározott körben nemcsak Előfizetők, hanem egyéb felhasználók
számára is biztosítja a szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. A Szolgáltató a nyilvános
helyhez kötött telefonszolgáltatást az azt igénybe vevők részére biztosítja.
4. Az ÁSZF 1. sz. Mellékletének 2.1.2.4 távirat szolgáltatás pontját töröltük, a
szolgáltatást jogszabályváltozás miatt kivezetjük.
5. Az ÁSZF 1. sz. Mellékletének 2.3.2. (2) pontját- Az igénybevétel feltételei - az
alábbiak szerint módosítjuk, illetve a Távirat (192) szolgáltatást töröljük:
A Szolgáltató kezelésében levő nyilvános távbeszélő állomást helyi, távolsági és nemzetközi
beszélgetésre lehet igénybe venni. Az Emeltdíjas (06-90) és a Távszavazás (06-81)
szolgáltatások hívását a Szolgáltató ezen állomásokról nem engedélyezi. A segélyhívószámok
(104, 105, 107, 112) illetve a távbeszélő hibabejelentő (1445) és a távbeszélő Ügyfélszolgálat
(1443) hívása díjmentes.

6. Az ÁSZF 3. sz. Mellékletének D pontjának 1.1 pontjából - Invitel egyetemes
szolgáltatási területen igénybe vett díjcsomagok- az alábbiakat töröljük:
Távirat feladás (192)

7. Az ÁSZF 3. sz. Mellékletének D pontjának 1.4 pontjából - Az egyetemes szolgáltatási
területen kívül igényelhető csomagok - az alábbiakat töröljük:
Távirat feladás (192)

Tisztelettel:
INVITEL Távközlési Zrt.

