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AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

Az INTEGRANET Kft. 2016. október 1. napjától kezdődően az Általános szerződési
feltételeit a jogszabályi előírásoknak és a felügyeleti hatóságok előírásainak megfelelően
módosítja.
A módosítások hatálybalépésének ideje:

2016. október 1.

A módosított és egységes szerkezetbe foglalt Általános szerződési feltételek
verziószáma: 2.7.
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.)
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják
elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (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. Az Integranet Kft. az ADSL internetszolgáltatását megszünteti. A szolgáltató az
összes ADSL és Csupasz ADSL díjcsomagját megszünteti. A szolgáltató ADSL
internetszolgáltatásra vonatkozó élő előfizetői szerződéssel már egyáltalán nem
rendelkezik, így a szolgáltatás és a díjcsomagok megszüntetése a szolgáltató
előfizetőit nem érinti.
2. A szolgáltató előfizetői köre leszűkült, elsődlegesen üzleti előfizetőkkel áll
jogviszonyba, ezért az üzleti előfizetőkre vonatkozó rendelkezéseket épít be az
ÁSZF-be és az egyedi igények szerint kialakított szolgáltatásokat helyezi a
hangsúlyt.
A módosítások lényegének rövid leírása


Az ADSL internetszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések, leírások, minőségi
célértékek és az ADSL díjcsomagok, azok szolgáltatások díjai az ÁSZF-ből és
mellékleteiből törlésre kerülnek. A változások a szolgáltató jelenlegi előfizetőit
nem érintik, mivel nincs már ADSL szolgáltatást igénybe vevő előfizetője a
szolgáltatónak.



Pontosításra kerül a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások leírása.



Átvezetésre kerülnek a jogszabályi (Eht.) változások a szolgáltatás korlátozásánál
és az előfizeti minőségre vonatkozó nyilatkozatnál.



Módosulnak az előfizetési díjra vonatkozó rendelkezések. Az előfizetési díjakra
vonatkozó ÁSZF változások a hatályban lévő előfizetői szerződések rendelkezéseit
nem érintik.



A szolgáltató eltörli az újralétesítési díjat és a forgalmi díjakat. A bekapcsolási díj
összege az új előfizetésekre nézve a kiépítéshez igazodik a szolgáltató árajánlata
alapján.
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Az ÁSZF az üzleti előfizetők vonatkozásában a felek megállapodása szerint
eltérést engedélyez az ÁSZF rendelkezéseitől a szolgáltatás megkezdésére, a
kötbérfizetés módjára, a szolgáltató és az előfizető rendes felmondására
vonatkozóan.

Az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezései és a módosítások
tartalma:
1.

Az ÁSZF 1.2. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel: „A szolgáltató rögzíti, hogy
szolgáltatásait elsődlegesen üzleti előfizetők számára biztosítja.”

2.

Az ÁSZF 2.4. pontja kiegészül azzal a rendelkezéssel, hogy üzleti előfizetőnél a
szolgáltatás megkezdésére a felek az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő határidőben is
megállapodhatnak.

3.

Az ÁSZF 3.1.1. pontjában a szolgáltató által nyújtott internetszolgáltatás leírásánál
a szolgáltató rögzíti, hogy az előfizető személyére szabott, egyedileg kiépített
internetszolgáltatást nyújt az előfizető egyedi igényei alapján.
törlésre kerül az ADSL internetszolgáltatás,
az ÁSZF az internetelérésnél az Ip4 és Ip6 protokoll szerinti adatátvitelt is
megjelöli;
az ÁSZF a szórt spektrumú rádióvonalaton át történő internetszolgáltatásnál,
az ISM rádiónál a 5,8 GHz frekvencia sávot is megjelöli
az ÁSZF 3.1.2. pontjában megjelölt egyéb szolgáltatásoknál törlésre kerül az
elektronikus hirdetésre (USENET NEWS) vonatkozó rendelkezés.

4.

Az ÁSZF 4.1.2.1. pontjából törlésre kerülnek az ADSL szolgáltatásra vonatkozó
garantált fel- és letöltési sebességek.

5.

AZ ÁSZF 5.2.1. pontjában a jogszabályi változásnak megfelelően a c) pont első
mondata az alábbiak szerint módosul: „A szolgáltató korlátozhatja az előfizető
forgalmát, amennyiben az előfizetőnek a díjfizetésre vonatkozó, annak esedékessé
válását követő 8 napon belül megküldött felszólításban megjelölt – de legalább 30
napos – határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az előfizető a
díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a szolgáltatónak vagyoni biztosítékot
nem adott.”
Kiegészül továbbá a megjelölt pont az alábbi rendelkezéssel: „Az a)-c) pontban
meghatározott esetekben a szolgáltató a korlátozás legkorábbi időpontját legalább 3
nappal megelőzően értesíti az előfizetőt azzal a tájékoztatással, hogy a korlátozásra
mely időpontot követően kerül sor. A d) pont szerinti esetben a korlátozásra az
előfizető egyidejű értesítésével kerülhet sor.”

6.

Az ÁSZF 7.1.1.1. pontjában az előfizetői díjakat az egyedileg kiépített
szolgáltatásokra figyelemmel a szolgáltató az alábbiak szerint határozza meg: „A
szolgáltató
az
előfizetővel
megállapodott
sávszélességen
belül
korlátlan
internetelérést biztosít. Az előfizetési díjat a kiépített egyedi szolgáltatástól függően
az egyedi előfizetői szerződésben határozzák meg a felek. Az előfizetéshez
kapcsolódó szolgáltatások díjait részletesen az 1. sz. melléklet tartalmazza.”
Az ÁSZF 7.1.1.4. pontjában a hozzáférési díjakat ennek megfelelően akként
határozzák meg, hogy a szolgáltató az előfizetési díjakért biztosítja szolgáltatásainak
igénybe vételét és az előfizetési díjat az egyedi előfizetői szerződés határozza meg.

7.

Az ÁSZF 7.1.1.2. pontját a szolgáltató úgy módosítja, hogy a szolgáltató forgalmi
díjakat nem alkalmaz.
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8.

Az ÁSZF 7.1.1.3. pontjából – és az 1. sz. mellékletben szereplő Díjtáblázatból –
törlésre kerül az újralétesítési díj. A bekapcsolási díj mértékét a szolgáltató akként
módosítja, hogy a bekapcsolási díj összege a helyszíni felmérés alapján – a helyszín
jellemzőitől és az igényelt szolgáltatáshoz szükséges eszközöktől függően –
egyedileg kerül megállapításra, a szolgáltató árajánlata alapján. A bekapcsolási díjra
vonatkozó rendelkezések az ÁSZF 1. számú mellékletéből törlésre kerülnek.

9.

Az ÁSZF 7.4.2. pontjában a kötbérfizetés módjára vonatkozó rendelkezések
kiegészülnek azzal, hogy a kötbérfizetés ÁSZF-ben szabályozott módjától üzleti
előfizető esetén a felek egyező akarattal eltérhetnek.

10. Az ÁSZF 8.2. pontja akként módosul, hogy a szolgáltatás sajátosságai nem teszik
lehetővé a szolgáltatóváltást.
11. Az ÁSZF 11.1 pontjában az előfizetők előfizetői minőségére tett nyilatkozatára
vonatkozó rendelkezések a jogszabályi változással is összhangban az alábbiakkal
egészülnek ki:
„Kis- és középvállalkozások az előfizetői szerződés megkötésekor írásbeli
nyilatkozattal kérhetik az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban
történő alkalmazását, amelyről a szolgáltató köteles részletes - az előnyöket és
hátrányokat bemutató - tájékoztatást adni. A tájékoztatás megtörténtét a szolgáltató
köteles igazolni. A tájékoztatás elmaradása esetén az előfizetői szerződés semmis.”
12. Az ÁSZF 12.3.1. pontjában a szolgáltató rendes felmondására vonatkozó
rendelkezések kiegészülnek azzal, hogy üzleti előfizető esetén a felek a rendes
felmondás felmondási idejét az ÁSZF-től eltérően is megállapíthatják.
13. Az ÁSZF 12.4.1. pontjában az előfizető rendes felmondására vonatkozó
rendelkezések kiegészülnek azzal, hogy üzleti előfizető esetén a rendes felmondás
ÁSZF-ben szabályozott feltételeitől eltérően is megállapodhatnak.
14. AZ ÁSZF 1. számú mellékletét képező díjtáblázatból törlésre kerül valamennyi ADSL
internetszolgáltatára vonatkozó rendelkezés. Valamennyi ADSL díjcsomag (ADSL
üzleti díjcsomagok, Privát ADSL díjcsomagok, Csupasz ADSL üzleti díjcsomagok,
Csupasz Privát ADSL díjcsomagok) megszűnik. Az ADSL díjcsomagokhoz kapcsolódó
bekapcsolási és újralétesítési díj a mellékletből szintén törlésre kerül.
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