Invitech ICT Services Kft. közleménye az Általános Szerződési Feltételek módosításáról
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a jelen közleményben írtak szerint módosítjuk az Invitech ICT Services Kft. (2040
Budaörs, Edison. u. 4.) („Szolgáltató”) Általános Szerződési Feltételeit („ÁSZF”).
Az ÁSZF módosítás hatályba lépésének napja: 2020. május 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. A teljesítés igazolás kiállítására vonatkozó szabályok pontosítása;
3. A számla tartalmára vonatkozó leírás pontosítása;
4. A díjtartozás esetén eljáró kintlévőség-kezelési csoport email címének módosítása;
5. Invitech Office 365 hosztolt IT szolgáltatások felhasználási feltételeinek módosítása;
6. Audiofix szolgáltatás díjszabásának módosítása.
B) Az ÁSZF törzsszövegét érintő változások
1. Pontosítjuk a Teljesítés igazolás kiadásának szabályait, valamint kiegészítjük azzal, hogy amennyiben a Megrendelő
a hivatkozott határidőn belül nyilatkozatot nem terjeszt elő, részéről a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni. (ÁSZF
2.5, 7.1 pontok)
2. Az ÁSZF-et kiegészítjük a munkaerő-csábítás megakadályozását célzó rendelkezéssel. (ÁSZF 3.1.6.5 pont)
3. A számla tartalmára vonatkozó leírást kiegészítjük a részletfizetés esetén technikai okokból számlára kerülő
számlatételekkel. (ÁSZF 7.1.7 pont)
C) Az ÁSZF mellékleteit érintő változások
1. Töröljük az ÁSZF-ből a Magyar Telekom Nyrt. adatközlése alapján 2019. december 1-jén megszüntetett Távirat
szolgáltatást. (1. sz. melléklet 1.2.7; 2. sz. melléklet 1.3.4 pontok)
2. Javítjuk a regisztrálható nemzetközi top-domain nevek körét és a szolgáltatás díjszabását. A .biz domain tévesen
került törlésre. (1. sz. melléklet 3.1; 2. sz. melléklet 3.2.1 pontok)
3. Töröljük az ÁSZF-ből a 2020. március 31-én megszüntetett email, csoportos email, mail relay és Web tárterület bérlet
szolgáltatásokat. (1. sz. melléklet 3.3 pont)
4. A túlterheléses (DDoS) támadás elleni védelem kiegészítő szolgáltatás kiegészül az aktív védelem beállításához
szükséges 45 napos implementációs időszak definíciójával. (1. sz. melléklet 3.4 pont)
5. Módosítjuk az Invitech Office 365 hosztolt IT szolgáltatások felhasználási feltételeire mutató hivatkozást.
(1. sz. melléklet 5.3 pont)
6. A Magyar Telekom Nyrt adatközlése alapján az Audiofix szolgáltatásban
a. új díjkategóriaként megjelennek a 06 91 636 800-899 (755,90 Ft+ÁFA/hívás), 06 90 636 900-999-es
(787,40 Ft+ÁFA/hívás) emeltdíjas díjkorlátos, 06 90 636 800-899 (1 500 Ft+ÁFA/hívás) és 06 90 636 900-999
(4000 Ft+ÁFA/hívás) emeltdíjas díjkorlát-mentes számtartományok, valamint
b. módosulnak a felsorolt emeltdíjas díjkorlát-mentes számtartományok díjai: 06 90 636 400-499 (300-ról
400 Ft+ÁFA/hívás), 06 90 636 500-599 (400-ról 452,75 Ft+ÁFA/hívás), 06 90 636 600-699 (452,75-ről
755,90 Ft+ÁFA/hívás), 06 90 636 700-799 (500-ról 1 000 Ft+ÁFA/hívás).
(2. sz. melléklet 1.2.9.2 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 az internetes honlapunkon (invitech.hu/aszf).

