
 

InviTechnocom Kft. közleménye az Általános Szerződési Feltételek módosításáról 
 
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a jelen közleményben írtak szerint módosítjuk az InviTechnocom Kft. 
(2040 Budaörs, Edison. u. 4.) („Szolgáltató”) Általános Szerződési Feltételeit („ÁSZF”). 

 
A módosítás hatályba lépésének napja: 2019. december 1. 
 
Az ÁSZF módosításának részleteit az alábbiakban foglaljuk össze: 

A) Az ÁSZF módosításának okai 

1. Az ÁSZF szövegének az Ügyfelek jogait nem, vagy csak minimális mértékben érintő pontosítása a 
közérthetőség és ellentmondás-mentesség érdekében az Eht. 132. § (2) a) bekezdés figyelembevételével; 

2. Pontosítjuk a számla kiegyenlítésére és a számla pénznemétől eltérő díjakra vonatkozó szabályokat; 
3. Új szolgáltatásokat vezetünk be; 
4. Módosítjuk a Túlterheléses támadás (DDoS) elleni védelem, a Domain név regisztráció és fenntartás, valamint 

az Audiotex emelt díjas hívások díjszabását; 
5. Kivezetjük a Távirat szolgáltatást. 

B) Az ÁSZF törzsszövegét érintő változások 

1. A Definíciók fejezetét kiegészítjük az Admin felhasználó és a Felhasználói fiók meghatározásával. 
2. Az ÁSZF-et kiegészítjük a Felhasználói fiókra, ill. a felhő-szolgáltatásokra vonatkozó speciális 

rendelkezésekkel. (ÁSZF 2.4.5, 5.2.1, 5.2.2 pontok) 
3. Pontosítjuk a számla pénznemétől eltérő pénznemben megállapított díjak átváltásának szabályait. 

(ÁSZF 7.1.7 pont) 
4. A számla kiegyenlítése a teljes számlaösszeg megfizetésével teljesül. A befizetési módokat terhelő banki 

költségeket a Megrendelőnek kell viselnie. (ÁSZF 7.2 pont) 
5. Pontosítjuk a hibaelhárítás késedelme esetén fizetendő kötbér meghatározását, amely minden megkezdett 

napra vonatkozik. (ÁSZF 7.4.5 pont) 
6. Pontosítjuk a rendes felmondás Megrendelő által megadható határidejének meghatározását, amely nem lehet 

30 napnál rövidebb. (ÁSZF 12.3 (5) bekezdés) 
7. Pontosítjuk a súlyos szerződésszegés esetén Szolgáltatót és a Megrendelőt megillető rendkívüli felmondás 

szabályait. (ÁSZF 12.3.2 és 12.3.3 pontok) 
8. Kiegészítjük a jogviszony megszűnésekor követett eljárást a Felhasználói fiókra vonatkozó rendelkezésekkel. 

(ÁSZF 12.6 pont) 
9. Kiegészítjük a nem rendeltetésszerű használatot megvalósító magatartások felsorolását. (ÁSZF 13.2 pont) 

C) Az ÁSZF mellékleteit érintő változások 

1. A Magyar Telekom Nyrt. adatközlése alapján a 192-es hívószámon elérhető Távirat szolgáltatás 
megszüntetésre kerül. Az eddig az időpontig feladott táviratok kézbesítésre kerülnek, a fizetendő díjak nem 
változtak. (1. sz. melléklet 1.2.7 pont) 

2. Módosítjuk a regisztrálható nemzetközi top-domain nevek körét és a szolgáltatás díjszabását. A havi díjfizetés a 
szolgáltatás jellegéhez igazodóan megszűnik, az újonnan megrendelt szolgáltatás esetén éves díjfizetés 
lehetséges. (1. sz. melléklet 2.1; 2. sz. melléklet 3.2 pontok) 

3. A Túlterheléses támadás (DDoS) elleni védelem kiegészítő szolgáltatásokhoz új díjszabást vezetünk be. 
(1. sz. melléklet 2.8; 2. sz. melléklet 3.3 pontok) 

4. A UPC Magyarország Kft. adatközlése alapján a 06 90 985 000 - 985 299-es Audiotex számtartomány 
megbontásra kerül. (2. sz. melléklet 1.2.8.4 pont) 

 
Amennyiben a fentiekben írt módosítások az Ügyfelünk számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaznak, a 
Szerződést a jelen közlemény kézhezvételének időpontjától számítva 45 napon belül azonnali hatállyal, további 
jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartam alatt is. Ha az Ügyfelünk felmondási jogával 
ezen időtartamon belül nem él, úgy ez a tény az ÁSZF-módosítások elfogadásának minősül. 
 
Az ÁSZF és a Szerződések jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban 
maradnak. A módosított ÁSZF egységes szerkezetbe foglalt szövege megtekinthető a Szolgáltató internetes 
honlapján (invitechnocom.hu). 


