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AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

Az INTEGRANET Kft. 2018. január 1. napjától kezdődően az Általános szerződési
feltételeit a jogszabályi előírásoknak és a felügyeleti hatóságok előírásainak megfelelően
módosítja.
A módosítások hatálybalépésének ideje:

2018. január 1.

A módosított és egységes szerkezetbe foglalt Általános szerződési feltételek
verziószáma: 2.9.
Az Általános szerződési feltételek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
megtalálható az INTEGRANET Kft. honlapján (www.integranet.hu) és irodájában (7400
Kaposvár, Kossuth L. u. 20. a/1.)
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 132. § (2) bekezdés b)
pontja szerint jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés esetén a szolgáltató az előfizetői
szerződést az egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedően jogosult egyoldalúan
módosítani. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem
kívánják elfogadni, úgy az Eht. 132.§ (4) és (5) bekezdéseiben foglaltak szerint élhetnek
felmondási jogukkal. Amennyiben a 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.
Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) módosításának okai
1. Jogszabályváltozás folytán az internet-hozzáférés szolgáltatást terhelő általános
forgalmi adó csökkentéssel összefüggő módosítás.
2. A fogyasztóvédelem
módosítás.
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rendszerének

az
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A módosítások lényegének rövid leírása


A Digitális Jólét Program keretében az internetszolgáltatás áfa kulcsa a jelenlegi
18%-ról 5%-ra csökken, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 82.§ (3) és 3. számú melléklete II. részének 4. pontja alapján.



Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő
minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról,
valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
alapján a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megszűnt. Az előfizetők
panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

A szolgáltató a 2/2015.(III.30.) NMHH rendelet 26.§-ában foglaltakra figyelemmel
tájékoztatja a változásról az előfizetőit és ennek megfelelően módosítja az Általános
Szerződési Feltételeit.
Az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezései és a módosítások
tartalma:
1. Az ÁSZF 7.1.1.1. pontjában az előfizetői díjak és a 7.1.1.4 pontjában a
hozzáférési díjakra vonatkozó rendelkezések a szolgáltatások áfakulcsára
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vonatkozó mondat az alábbiak szerint módosul: „Az internet-hozzáférési
szolgáltatások áfakulcsa 5%-os mértékben kerül meghatározásra.”
2. Az ÁSZF 6.6.1. pontjában a szolgáltató szolgáltatási helye szerinti területi fogyasztóvédelmi szerv elérhetőségei az alábbiaknak megfelelően kerülnek megjelölésre:
Somogy Megye, Kaposvári Járási Hivatal
Cím:
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Telefonszám: (06 82) 795-137; (06 82) 795-137
Telefax:
(06 82) 795-138
E-mail:
hivatal@kaposvar.gov.hu
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