Tisztelt Előfizetőink!
Az INVITEL Távközlési Zrt. (1134 Budapest, Váci út 37., a továbbiakban: „Szolgáltató”) a kisvállalati
előfizetőkre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”)
2022. április 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi:
1. Az ÁSZF Törzsében az adatvédelmi változások átvezetésre kerültek
2. Az ÁSZF Törzse az alábbiakban módosul:
2.1.1. Az előfizetői szerződés létrejötte pontja az alábbiakban módosul:

(18) A Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség az egyetemes szolgáltatási területek kivételével
nem terheli, így bármikor jogosult elutasítani az Előfizetői szerződés megkötésére vagy módosítására
vonatkozó igény teljesítését.
g.) a Szolgáltató által kivezetni tervezett, vagy már kivezetés alatt álló műszaki hozzáférés típuson
működő
szolgáltatások
vagy
díjcsomagok
esetében:
ha
az
új
szolgáltatásra,
díjcsomagra/díjcsomagváltásra, új határozott tartamú szerződéskötésre vonatkozó Előfizetői igényt a
Szolgáltató a megszűnés, díjcsomag lezárás, kivezetés alatt álló díjcsomag, vagy hozzáférés típus
helyett új díjcsomagban vagy hozzáférés típuson kívánja teljesíteni, és ezzel együtt felajánlja az
Előfizetőnek a meglévő szolgáltatások vonatkozásában is az Előfizetői szerződésének az elérhető új
díjcsomag(ok), ajánlatok, új hozzáférés típusának megfelelő módosítását, de az Előfizető az Előfizetői
szerződés módosítására vonatkozó szolgáltatói ajánlatot nem fogadja el.

3.5. A Szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye, a Szolgáltató és
az Előfizető felelősségének határai pontja az alábbiakban módosul:

(5) Az Előfizető felel a nem a Szolgáltató tulajdonában álló hálózat és elektronikus hírközlési
végberendezés meghibásodásából, a nem szabványos, vagy minősített berendezés csatlakoztatásából,
a berendezések ellenőrzésének megakadályozásából, a hibaelhárítás nem megfelelő biztosításából, a
berendezés hívhatóságának akadályozásából eredő, a Szolgáltatónak, vagy harmadik személy(ek)nek
okozott teljes kárért. Az Előfizető felelőssége a Szolgáltatói berendezés vagy Előfizetői végberendezés
használójának magatartására is kiterjed.
Az Előfizető teljeskörű felelősséggel tartozik továbbá minden olyan szolgáltatás használatáért – így
különösen, ha az adott szolgáltatás esetében megengedett a Szolgáltatás más személy általi használata,
akkor ezen átengedett használatért –, amelynek során a hozzáférés az ingatlanán vagy az általa
használt ingatlanon kiépített előfizetői hozzáférési ponton keresztül történik. Amennyiben az
Előfizető kiépített előfizetői hozzáférési pont előtt bármilyen beavatkozást végez, azzal az előfizetői
szerződését súlyosan megszegi, melynek jogkövetkezménye egyrészt a Szolgáltató azonnali hatályú

felmondási joga, másrészt az Előfizető kártérítési kötelezettsége a Szolgáltató hálózatában a
Szolgáltatónak és/vagy harmadik személy(ek)nek okozott teljes, azaz a közvetlen és következményi
károkért is. A kiépített előfizetői hozzáférési pont előtt végzett bármely beavatkozás a Szolgáltató
hálózatának és az azon továbbított szerzői jogvédelem alatt álló művek jogellenes felhasználása is,
amelyért az Előfizetőt szintén teljes felelősség terheli.

12.1.1. A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása pontja az alábbiakban módosul:
b.) az Eht. 132. § (6) bekezdés c) pontja szerinti egyoldalú szerződésmódosítás esetén azt a feltételt,
jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a Szolgáltató a módosítást
indokolja,

15. Műsorterjesztési előfizetői szolgáltatás nyújtása esetén a díjcsomagba tartozó
médiaszolgáltatások felsorolása, továbbá a kiegészítő médiaszolgáltatások felsorolása és
meghatározása pontja az alábbiakban módosul:
Az egyes díjcsomagokba tartozó médiaszolgáltatások
meghatározását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Tisztelettel:
INVITEL Távközlési Zrt.
Budapest, 2022. március 1.
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