
Az InviTechnocom Kft. közleménye az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó Álta-
lános Szerződési Feltételek módosításáról

Az InviTechnocom 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”) 2018. december 1-jei hatálybalépéssel a jelen közleményben írtak szerint módosítja.

Az ÁSZF módosításának részleteit az alábbiakban foglaljuk össze:

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) be-
kezdés a) pontjának figyelembevételével;

2. A Szolgáltató a továbbiakban egyéni előfizetők számára nem nyújt elektronikus hírközlési szolgáltatásokat;
3. Adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége megváltozik.

B) Az ÁSZF törzsszövegét érintő változások
1.  Az ÁSZF-ből törlésre kerülnek a kizárólag egyéni/lakossági előfizetőkre vonatkozó rendelkezések. (ÁSZF törzsszö-

veg 1.5, 1.6, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.2, 2.3.2, 6.6, 6.6.2, 6.6.4, 7.1.7, 11.3, 11.5, 12.2.2, 12.4, 13.4 pontok)
2. Módosul az adatvédelmi tisztségviselő telefonszáma (06 1 888 3888). (ÁSZF törzsszöveg 10.2.1 pont)
3.  Törlésre kerül a több, legfeljebb 3 tárgyidőszakot tartalmazó számlaküldés elmaradása esetén nyitva álló 100 napos 

bejelentési határidő. (ÁSZF törzsszöveg 7.1.10 pont)

C) Az ÁSZF mellékleteit érintő változások
Az Egyéni előfizetőkre vonatkozó akciók részletes leírását tartalmazó 4. sz. melléklet törlésre kerül.

Amennyiben a fentiekben írt módosítások az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaznak, 
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (5) bekezdésében írottak szerint a jelen értesítés 
kézhezvételének időpontjától számított 45 napon belül azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult 
felmondani az előfizetői szerződést a határozott időtartam alatt is. Ha az Előfizető felmondási jogával ezen időtartamon 
belül nem él, 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 2018. november 1-jétől megtekinthető a 
Szolgáltató internetes honlapján (www.invitechnocom.hu).
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