Tárgy: értesítés szolgáltató személyében jogutódlás folytán bekövetkezett változásról

Tisztelt Partnerünk!
Nagy örömünkre szolgál, hogy az Invitech Solutions ügyfelei között üdvözölhetjük!
Az INVITEL Távközlési Zrt. közel két évtizedes működése alatt rendkívül szerteágazó tapasztalatra tettünk szert a telekommunikáció mellett az IT, adatközponti- és felhőszolgáltatások területén egyaránt. Így tudjuk, hogy ügyfeleinknek átfogó, integrált megoldásokra van szükségük annak érdekében, hogy mindennapi működésük zökkenőmentes legyen, és hogy lépést
tarthassanak a folyamatosan változó üzleti és technológiai környezettel.
Ezért hoztuk létre az Invitech Solutions-t! Célunk, hogy több mint 6000 közép- és nagyvállalati, intézményi, valamint nagykereskedelmi partnerünket egy új márka keretei között, új formában, folyamatosan megújuló szolgáltatásainkkal még hatékonyabban segítsük céljaik elérésében.
Az INVITEL-nél lezajlott cégjogi átalakulás eredményeként az INVITEL korábbi vállalati és nagykereskedelmi üzletága 2016.
július 1. napjától önálló jogi személyként Invitech Megoldások Zrt. néven, az INVITEL jogutódjaként és továbbra is az Invitel
Csoport tagjaként folytatja tevékenységét. Az átalakulást és a jogutód társaságot a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 2016. június 30-i hatállyal jegyezte be a cégjegyzékbe.
Az átalakulás következtében az Önök társasága és az INVITEL Távközlési Zrt. között hatályban lévő szerződésbe – a jogviszony folytonossága mellett – az INVITEL Távközlési Zrt. helyébe 2016. július első napjától az Invitech Megoldások Zrt.,
mint az INVITEL Távközlési Zrt. teljes körű jogutódja lép, és változatlan feltételekkel folytatja tovább a szerződés teljesítését, az alábbi cégadatokkal:
Név:			
Székhely: 		
Levelezési cím: 		
Adószám:		
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Weblapunk: 		
E-mail címünk:		
Ügyfélszolgálat:		
Ügyfélkapcsolat:		
Hibabejelentés:		

Invitech Megoldások Zrt.
2040 Budaörs, Edison utca 4.
2041 Budaörs, Pf. 1444
25568509-2-13
13-10-041599
10950009-00000005-03841526
www.invitech.hu
kapcsolat@invitech.hu
vip@invitech.hu
1444 (külföldről: +36 28 524 002)
06 80 880 088 (külföldről: +36 1 888 3585)

A szerződésből eredő jogok és kötelezettségek a továbbiakban az Invitech Megoldások Zrt.-t illetik meg és terhelik, a szerződésben megállapodott díjakról a számlát Önök felé a továbbiakban az Invitech Megoldások Zrt. állítja ki.
Fentieknek megfelelően 2016. július 1. napjától az Önök új szolgáltatója – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által elektronikus hírközlési szolgáltatóként nyilvántartásba vett – Invitech Megoldások Zrt.
Fenti változások nem eredményezik az előfizetői szerződés feltételeinek lényeges módosítását, az Invitech Megoldások Zrt.
az előfizetői szerződés részét képező általános szerződési feltételeket is változatlan feltételekkel folytatja tovább: a középés nagyvállalati üzleti, valamint intézményi előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF), a szolgáltatási, vállalkozási és egyéb szerződésekre a Szolgáltató által a közép- és nagyvállalati
üzleti, valamint intézményi előfizetők számára nyújtott informatikai és egyéb – elektronikus hírközlési szolgáltatásnak nem
minősülő – szolgáltatások Általános szerződési Feltételei (ITÁSZF).
Az ÁSZF-ek mindenkor hatályos változata az ügyfélszolgálaton és a www.invitech.hu honlapon érhető el.
A törvényes cégjogi jogutódlás következtében a szolgáltató személyében bekövetkezett változás nem keletkeztet felmondási
lehetőséget az előfizető részéről.
Az átalakulás egyéb érdemi kihatással nincs a társaságaink közötti jogviszonyra.
Az Invitech Solutions-ról, illetve az átmenettel kapcsolatos változásokról bővebb információkat talál új honlapunkon:
www.invitech.hu.
Kérjük továbbá, hogy fenti változásokat nyilvántartásaikon is szíveskedjenek átvezetni.
Együttműködésüket előre is köszönjük
Budaörs, 2016 július 1.

INVITEL Távközlési Zrt. – jogelőd szolgáltató
David Blunck igazgatósági tag

Invitech Megoldások Zrt. – jogutód szolgáltató
Javorniczky Áron és dr Budai J. Gergő
igazgatósági tagok

Invitech Megoldások Zrt. H-2040 Budaörs, Edison u. 4. T: +36 1 801 1550 F: +36 23 885 819 www.invitech.hu

Subject: Notification of a change in the identity of the service provider due to legal succession

Dear Partner,
We are pleased to welcome you as a customer of Invitech Solutions.
During the history of INVITEL Telecommunications Zrt. spanning close to two decades, we obtained extensive experience not
only in telecommunications, but also in IT, data centre and cloud services. Thus, we are aware that our customers need comprehensive, integrated solutions to ensure a seamless operation day-by-day, and to be able to keep pace with the ever-changing
business and technological environment.
This is why we have set up Invitech Solutions. We aim to help over 6000 SME, corporate, institutional and wholesale partners
fulfil their objectives in an even more efficient way, under a new brand, in a new format, with regularly renewed services.
As a result of the legal transformation that took place in INVITEL as of July 1, 2016 the former Corporate and Wholesale Business Unit of INVITEL will continue its activities as a stand-alone legal entity, under the name of Invitech Megoldások Zrt., as
the legal successor of INVITEL, and still part of the Invitel Group. The reorganisation and the legal successor company was
registered by the Court of Registration of the Budapest Area Court, effective as of June 30, 2016.
As a result of the reorganisation, in the contract effective between your Company and INVITEL Telecommunications Zrt.,
Invitech Megoldások Zrt. will replace INVITEL Telecommunications Zrt. as of July 1, 2016 with legal continuity, as the fullyfledged legal successor of INVITEL Telecommunications Zrt. Invitech Megoldások Zrt. will continue the fulfilment of the
contract with unchanged conditions. The company’s details are as follows:
Name:				Invitech Megoldások Zrt.
Registered office: 		
2040 Budaörs, Edison utca 4.
Mailing address:			
2041 Budaörs, Pf. 1444
Tax ID:				25568509-2-13
Company registration number:
13-10-041599
Bank account number:		
10950009-00000005-03841526
Website: 			www.invitech.hu
E-mail address:			kapcsolat@invitech.hu
Customer service:		
vip@invitech.hu
Customer contact details:
1444 (from abroad: +36 28 524 002), fax: +36 1 801 4424
Error reporting:			
06 80 880 088 (from abroad: +36 1 888 3585)
UNICREDIT Bank:		
HUF 10950009-00000005-03841526
				EUR 10918001- 00000005-03840020
				USD 10918001- 00000005-03840006
In the future all rights and obligations arising from the contract will be enjoyed/met by Invitech Megoldások Zrt. From now
on, all invoices in respect of the charges stipulated in the contract will be issued to you by Invitech Megoldások Zrt.
In line with the above, from July 1, 2016 your service provider will be Invitech Megoldások Zrt., a company registered by the
National Media and Infocommunications Authority as a company offering electronic infocommunications services.
The above changes do not represent a material modification of the conditions of the subscription contract, and Invitech
Megoldások Zrt will carry on the below general contracting terms and conditions, which also form part of the subscription
contract, in an unchanged fashion:
General Contracting Terms and Conditions (GCTC, or ÁSZF) for electronic infocommunications services extended to SMEs,
Corporates and Institutional Subscribers, as well as General Contracting terms and Conditions pertaining to service, supply
and other contracts concluded by the Operator with SME, corporate and institutional clients for the provision of ICT and other
services not qualifying as electronic infocommunications services (ITÁSZF).
Currently effective versions of the General Contracting Terms and Conditions can be accessed via Customer Services or the
www.invitech.hu website.
A change in the identity of the service provider resulting from lawful company succession does not generate an opportunity
on the part of the subscriber to terminate the contract.
The transformation does not have any other material impact on the legal relationship between our companies.
For more information on Invitech Solutions and the changes concerning the transition, please, visit our new website at www.
invitech.hu.
Please, make sure to put through the above changes in your records.
Thank you for your co-operation.
Budaörs, July 1, 2016

INVITEL Telecommunications Zrt. – legal predecessor operator
David Blunck, Board Member

Invitech Megoldások Zrt.- legal successor operator
Áron Javorniczky and dr Gergő Budai J., Members of the Board
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