
 

InviTechnocom Kft. közleménye az Általános Szerződési Feltételek módosításáról 
 
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a jelen közleményben írtak szerint módosítjuk az InviTechnocom Kft. 
(2040 Budaörs, Edison. u. 4.) („Szolgáltató”) Általános Szerződési Feltételeit („ÁSZF”). 

 
Az ÁSZF módosítás hatályba lépésének napja: 2020. január 1. 
 

Az ÁSZF módosításának részleteit az alábbiakban foglaljuk össze: 

A) Az ÁSZF módosításának okai 

1. Az ÁSZF szövegének a Megrendelő jogait nem, vagy csak minimális mértékben érintő pontosítása a 
közérthetőség és ellentmondás-mentesség érdekében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
(Eht.) 132. § (2) bekezdés a) pontjának figyelembevételével; 

2. Pontosítjuk a Megrendelő általi teljesítés igazolás folyamatát; 
3. Megszüntetjük az email, csoportos email, mail relay és a web tárterület bérlet szolgáltatásokat; 
4. Módosítjuk az Audiotex emelt díjas hívások díjszabását. 

B) Az ÁSZF törzsszövegét érintő változások 

1. A Szolgáltató adatai kiegészülnek a D&B D-U-N-S® számmal. (ÁSZF 1.1 pont) 
2. A létesítési és a számlázási folyamataink egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele érdekében a teljesítés 

Megrendelő általi igazolására irányadó határidőt vezetünk be az egyszeri és a folyamatos teljesítésű 
szolgáltatások esetén. (ÁSZF 2.5 (6), 7.1 (6)-(7) pontok) 

3. Az email szolgáltatás és ezen belül az SMTP funkció megszüntetés miatt pontosítottuk a Szolgáltatás 
Szolgáltató általi korlátozásának feltételeit. (ÁSZF 5.2.2 (1) pont). 

C) Az ÁSZF mellékleteit érintő változások 

1. Az ÁSZF hatályba lépését követően megkezdjük az email, csoportos email, mail relay és a web tárterület bérlet 
Kiegészítő szolgáltatások Megrendelővel egyeztetett kivezetését. A megszüntetés eredményeképpen az email 
címek a saját domain név alatt működő esetek kivételével megszűnnek, azok megtartására (pl. @invitel.hu, 
@vnet.hu, @globonet.hu) nincs lehetőség. (1.  sz. melléklet 2.3 pont) 

2. A UPC Magyarország Kft. adatközlése alapján a 06 90 985 300- 399 és 06 90 985 400-499-es Audiofix 
számtartományok Audiotex (percdíjas) szolgáltatássá alakulnak. (2. sz. melléklet 1.2.8.4 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 a Szolgáltató internetes 
honlapján (invitechnocom.hu). 


