
ÁSZF 

  

A 2020. január 01. napjától hatályos, az InviTechnocom Kft. által nyújtott 
szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF): 

Az InviTechnocom Kft. közleménye az ÁSZF módosításról 

Törzsszöveg 

1. sz. melléklet: Alap- és kiegészítő szolgáltatások, szolgáltatásminőségi paraméterek és 
célértékek 

2. sz. melléklet: Díjszabás 

  

  
A 2019. december 01. napjától hatályos, az InviTechnocom Kft. által nyújtott 
szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF): 

Az InviTechnocom Kft. közleménye az ÁSZF módosításról 

Törzsszöveg 

1. sz. melléklet: Alap- és kiegészítő szolgáltatások, szolgáltatásminőségi paraméterek és 
célértékek 

2. sz. melléklet: Díjszabás 

  

  

  

A 2019. szeptember 01. napjától hatályos, az InviTechnocom Kft. által nyújtott 
szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF): 

Az InviTechnocom Kft. közleménye az ÁSZF módosításról 

Nemzetközi díjzóna-besorolás 

Törzsszöveg 

1. sz. melléklet: Alap- és kiegészítő szolgáltatások, szolgáltatásminőségi paraméterek és 
célértékek 

2. sz. melléklet: Díjszabás 

  

 

  

https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/InviTechnocomASZFModHirdetmeny20200101.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_Torzsszoveg20200101.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet20200101.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet20200101.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet20200101.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/InviTechnocomASZFModHirdetmeny20191201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_Torzsszoveg20191201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet20191201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet20191201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet20191201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/InviTechnocomASZFModHirdetmeny20190901.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/Nemzetkozi_dijzona-besorol%C3%A1s_2019.09.01_ITC.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_Torzsszoveg20190901.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet20190901.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet20190901.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet20190901.pdf


A 2018. december 01. napjától hatályos, az InviTechnocom Kft. által nyújtott 
elektronikus hírközlési szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): 

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

  

  

A 2018. szeptember 01. napjától hatályos, az InviTechnocom Kft. által nyújtott 
elektronikus hírközlési szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): 
  

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

4. számú melléklet: Egyéni előfizetőkre vonatkozó akciók részletes leírása 

  

A 2018. május 25. napjától hatályos, az InviTechnocom Kft. által nyújtott elektronikus 
hírközlési szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): 

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

4. számú melléklet: Egyéni előfizetőkre vonatkozó akciók részletes leírása 

 

 

 

 

 

  

https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/InviTechnocomASZFModHirdetmeny20181201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_Torzsszoveg20181201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet20181201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet20181201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_3_sz_melleklet20181201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/InviTechnocomASZFModHirdetmeny20180901.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_Torzsszoveg20180901.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet20180901.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet20180901.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_3_sz_melleklet20180901.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_4_sz_melleklet20180901.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/InviTechnocomASZFModHirdetmeny20180525.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_torzsszoveg20180525.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet20180525.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet20180525.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_3_sz_melleklet20180525.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_4_sz_melleklet20180525.pdf


A 2018. február 01. napjától hatályos, az Invitel Technocom Kft. által nyújtott 
elektronikus hírközlési szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): 

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

4. számú melléklet: Egyéni előfizetőkre vonatkozó akciók részletes leírása 

  

A 2017. október 24. napjától hatályos, az Invitel Technocom Kft. által nyújtott 
elektronikus hírközlési szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): 

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

4. számú melléklet: Egyéni előfizetőkre vonatkozó akciók részletes leírása 

  

A 2017. július 1. napjától hatályos, az Invitel Technocom Kft. által nyújtott elektronikus 
hírközlési szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): 

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

4. számú melléklet: Egyéni előfizetőkre vonatkozó akciók részletes leírása 

 

 

 

 

 

 

  

https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/InvitelTechnocomASZFMod20180201Hirdetmeny.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_torzsszoveg20180201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet20180201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet20180201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_3_sz_melleklet20180201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_4_sz_melleklet20180201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/InvitelTechnocomASZFMod20171024Hirdetmeny.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_torzsszoveg20171024.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet20171024.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet20171024.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_3_sz_melleklet20171024.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_4_sz_melleklet20171024.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/InvitelTechnocomASZFModHirdetmeny20170701.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_torzsszoveg_20170701.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet_20170701.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet_20170701.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_3_sz_melleklet_20170701.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_4_sz_melleklet_20170701.pdf


A 2017. május 1. napjától hatályos, az Invitel Technocom Kft. által nyújtott elektronikus 
hírközlési szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): 

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

4. számú melléklet: Egyéni előfizetőkre vonatkozó akciók részletes leírása 

  

A 2017. február 1. napjától hatályos, az Invitel Technocom Kft. által nyújtott 
elektronikus hírközlési szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): 

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

4. számú melléklet: Egyéni előfizetőkre vonatkozó akciók részletes leírása 

  

A 2017. január 1. napjától hatályos, az Invitel Technocom Kft. által nyújtott elektronikus 
hírközlési szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): 

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

4. számú melléklet: Egyéni előfizetőkre vonatkozó akciók részletes leírása 

 

 

 

 

 

 

  

https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/InvitelTechnocomASZFModHirdetmeny20170501.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_torzsszoveg_20170501.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet_20170501.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet_20170501.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_3_sz_melleklet_20170501.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_4_sz_melleklet_20170501.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/InvitelTechnocomASZFModHirdetmeny20170201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_torzsszoveg_20170201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet_20170201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet_20170201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_3_sz_melleklet_20170201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_4_sz_melleklet_20170201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/InvitelTechnocomASZFModHirdetmeny20170101.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_torzsszoveg_20170101.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet_20170101.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet_20170101.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_3_sz_melleklet_20170101.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_4_sz_melleklet_20170101.pdf


A 2016. október 1. napjától hatályos, az Invitel Technocom Kft. által nyújtott 
elektronikus hírközlési szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): 

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

4. számú melléklet: Egyéni előfizetőkre vonatkozó akciók részletes leírása 

  

A 2016. augusztus 1. napjától hatályos, az Invitel Technocom Kft. által nyújtott 
elektronikus hírközlési szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): 

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

4. számú melléklet: Egyéni előfizetőkre vonatkozó akciók részletes leírása 

  

Az Invitel Technocom Kft. tájékoztatása az ÁSZF 2016. július 1-jei hatállyal történő 
módosításáról 

  

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

4. számú melléklet: Egyéni előfizetőkre vonatkozó akciók részletes leírása 

 

 

 

 

 

  

https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/InvitelTechnocomASZFMod20161001Hirdetmeny.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_torzsszoveg_20161001.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet_20161001.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet_20161001.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_3_sz_melleklet_20161001.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_4_sz_melleklet_20161001.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/InvitelTechnocomASZFMod20160801Hirdetmeny.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_torzsszoveg_20160801.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet_20160801.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet_20160801.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_3_sz_melleklet_20160801.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_4_sz_melleklet_20160801.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/InvitelTechnocomASZFMod20160701Hirdetmeny.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_torzsszoveg_20160701.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet_20160701.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet_20160701.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_3_sz_melleklet_20160701.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_4_sz_melleklet_20160701.pdf


Az Invitel Technocom Kft. tájékoztatása az ÁSZF 2016. január 1-jei hatállyal történő 
módosításáról 

  

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

4. számú melléklet: Egyéni előfizetőkre vonatkozó akciók részletes leírása 

  

Az Invitel Technocom Kft. tájékoztatása az ÁSZF 2015. december 1-jei hatállyal történő 
módosításáról 

  

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

4. számú melléklet: Egyéni előfizetőkre vonatkozó akciók részletes leírása 

  

  

Az Invitel Technocom Kft. tájékoztatása az ÁSZF 2015. szeptember 1-jei hatállyal 
történő módosításáról 

  

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

  

 

 

  

https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_hirdetmeny_20160101.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_torzsszoveg_20160101.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet_20160101.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet_20160101.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_3_sz_melleklet_20160101.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_4_sz_melleklet_20160101.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_hirdetmeny_20151201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_torzsszoveg_20151201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet_20151201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet_20151201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_3_sz_melleklet_20151201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_4_sz_melleklet_20151201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_hirdetmeny_20150901.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_torzsszoveg_20150901.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet_20150901.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet_20150901.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_3_sz_melleklet_20150901.pdf


Az Invitel Technocom Kft. tájékoztatása az ÁSZF 2015. július 1-jei hatállyal történő 
módosításáról 

  

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

  

  

Az Invitel Technocom Kft. tájékoztatása az ÁSZF 2014. december 1-jei hatállyal történő 
módosításáról 

  

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

  

  

Az Invitel Technocom Kft. tájékoztatása az ÁSZF 2014. július 15. napi hatállyal történő 
módosításáról 

  

Az ÁSZF módosításának oka: 

Új szolgáltatások (Helyhez kötött VoIP telefonszolgáltatás, valamint nomadikus 
telefonszolgáltatás) bevezetése. 

  

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

  

  

https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_hirdetmeny_20150701.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_torzsszoveg_20150701.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet_20150701.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet_20150701.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_3_sz_melleklet_20150701.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_hirdetmeny_20141201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_torzsszoveg_20141201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet_20141201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet_20141201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_3_sz_melleklet_20141201.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITCTorzsszoveg20140715.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC1_sz_Melleklet20140715.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC2_sz_Melleklet20140715.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC3_sz_Melleklet20140715.pdf


Az Invitel Technocom Kft. tájékoztatása az ÁSZF 2013. szeptember 15. napi hatállyal 
történő módosításáról  

  

A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy az egységes szerkezetű, egyéni és 
üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások Általános 
Szerződési Feltételeit („ÁSZF”) 2013. szeptember 15. napjától a jelen tájékoztató 
levélben írtak szerint módosítja. 

  

Az ÁSZF módosításának oka 

1. Egyes hatóságok adataiban bekövetkezett változások, illetve jogszabályi módosítások 
átvezetése. 

2. Az ÁSZF szövegének az előfizetők jogait nem, vagy csak minimális mértékben érintő 
pontosítása. 

3. Új kiegészítő szolgáltatás bevezetése. 

  

2013.09.15-től érvényes ÁSZF 

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

  

2013.06.20-tól érvényes ÁSZF 

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

  

2012.12.01-től érvényes ÁSZF 

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITCASZFKozlemeny20130915.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITCTorzsszoveg20130915.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC1.sz.Melleklet20130915.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC2.sz.Melleklet20130915.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC3.sz.Melleklet20130915.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITCASZFKozlemeny201305_final.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITCTorzsszoveg20130620.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC1.sz.Melleklet20130620.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC2.sz.Melleklet20130620.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC3.sz.Melleklet20130620.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/tajekoztato.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/itctorzsszoveg20120415.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/itc-aszf-1_sz_melleklet-itc-20120415_0.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/itc-aszf-2_sz_melleklet-itc-20120415.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/itc_aszf_3_sz_melleklet20120415.pdf


  

2012.04.01-től érvényes ÁSZF 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

  

Budaörs, 2012. október 31. 

Egyedi előfizetői szerződés minta 

Tájékoztatás Kis- és középvállalatok részére 
 
Nyilatkozat kis- és középvállalkozások részére 

  

A 2017. július 1. napjától hatályos, az Invitel Technocom Kft. által nyújtott elektronikus 
hírközlési szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): 

Tájékoztatás az ÁSZF módosításáról 

Törzsszöveg 

1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása 

2. számú melléklet: Díjszabás 

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek 

4. számú melléklet: Egyéni előfizetőkre vonatkozó akciók részletes leírása 

 

https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/itctorzsszoveg20120415.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/itc-aszf-1_sz_melleklet-itc-20120415_0.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/itc-aszf-2_sz_melleklet-itc-20120415.pdf
https://invitech.hu/assets/data/itc_aszf_3_sz_melleklet20120415.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/itc_egyedielofizetoiszalap.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/kkvtajekoztato.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/itc-kkv_nyilatkozat.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/InvitelTechnocomASZFModHirdetmeny20170701.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_torzsszoveg_20170701.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_1_sz_melleklet_20170701.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_2_sz_melleklet_20170701.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_3_sz_melleklet_20170701.pdf
https://invitech.hu/assets/data/ASZF_TECH/ITC_ASZF_4_sz_melleklet_20170701.pdf

