Az iNET Shift Bt. értesíti előfizetőit, hogy 2017.október 24-i hatálybalépéssel változtatja az internet elérési Általános Szerződési
Feltételeit. A változtatásra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása miatt került sor. Az ÁSZF-ben az alábbi
változások történtek:
Módosított pont

Módosítás leírása

9.1.2

A 9.1.2 pont első mondata az alábbiak szerint változott:
A határozott időtartamú előfizetői szerződés legfeljebb 12 hónapra köthető meg azzal, hogy a szerződés
megkötését megelőzően fel kell ajánlani a határozatlan időtartalmú előfizetői szerződés megkötésének
lehetőségét, és bemutatni azok részletes feltételeit.
A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe lépő új, határozatlan idejű szerződésben
meghatározott, az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek nem lehetnek az előfizetőre
nézve hátrányosabbak a korábbi határozott idejű szerződésben szereplő szerződési feltételeknél.
Amennyiben az előfizetői szerződés módosítása az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést
tartalmaz – így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált csatornák összetételét, akkor
az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal további jogkövetkezmények nélkül
jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.
Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további
jogkövetkezmények nélkül felmondani.

9.1.3 és 9.1.4

9.1.3 és 9.1.4 pontok törlésre kerültek.

9.1.5 – 9.1.9

9.1.5 – 9.1.9 pontok át lettek számozva a 9.1.3 és a 9.1.4 pontok törlése miatt.

9.1.7

A 9.1.7 pont kiegészült az alábbival:
A határozott idő elteltét megelőző 90 napban a szolgáltató három alkalommal köteles az előfizetőt
a számlalevél mellékeltében, számlalevél hiányában írásban, postai úton vagy a szolgáltatás
jellegéhez igazodó elektronikus úton tájékoztatni a határozott idejű szerződés határozatlan
időtartamúvá átalakulásának időpontjáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a szerződés
átalakulásával beálló változásokra, továbbá be kell mutatnia az előfizető részére a szolgáltatónál
elérhető, az előfizető jelenlegi határozott idejű szerződéséhez hasonló szolgáltatási tartalommal
bíró határozott időtartamú előfizetői szerződési ajánlatot.

4. számú melléklet a)

A 4. számú melléklet a) pontja tartalmazza az árlistát. Az előfizetői csomagokra vonatkozó csomagárak és az
ÁFA mértéke aktualizálva lettek. A 2 évre vonatkozó csomagok és áraik törlésre kerültek.

4. számú melléklet d)

A 4. számú melléket d) pontja tartalmazza a szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területét. Ezen
pont aktualizálásra került: Mohora település kikerült a szolgáltatási területek listájából.

1.1, 1.2 pontok,
fedőlap, 1. számú
melléklet

A felsorolt pontokban az elérhetőséget biztosító telefonszámok bővültek.

Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz! Az ÁSZF-ek elérhetősége: www.is.hu oldalon. Határozatlan idejű
előfizetői szerződéssel rendelkező előfizetőink jogosultak arra, hogy a jelen közlemény közzétételét követő 8 (nyolc) napon belül
Előfizetői Szerződésüket felmondják. Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket
tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott
időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha
az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott
kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott
időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső
kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett
kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. Aki jelenleg még nem előfizetője a iNET Shift Bt-nek, csupán
igénybejelentést tett szolgáltatásunkra, az a jelen közlemény közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belül minden hátrányos
jogkövetkezmény nélkül elállhat az előfizetői szerződés megkötésétől.

