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Tisztelt Ügyfelünk! 

Az Általános Szerződési Feltételeinket 2017. december 02-én megváltoztattuk

A változtatás oka, hogy az előző napon (2017. december 01-én) elkészült változatnak nem a véglegesen mentett verziója került 
kiadásra.
Így a javított végleges változatot ezúton tesszük közzé. A hiba miatt Ügyfeleink elnézését kérjük!

1.2. és az 1.3. pontban

„Vezetékes telefonszám: +36/40/ 111-004” 

erre változott:

„Vezetékes telefonszám: +36/22/ 200-000”

9. pontban

„A szerződés határozatlan időtartammal vagy határozott időtartammal (1 év) köthető.”

erre változott:

„A szerződés határozatlan időtartammal vagy határozott időtartammal (12 hónap) köthető.”

12.1.c) pont 3., bekezdés, vagyis ez helyett:

„Amennyiben a módosítás az előfizető számára ... időszakra eső kedvezmény összegét.”

ez a szöveg került be:

„Amennyiben a  módosítás  az előfizető  számára bármilyen  hátrányos  rendelkezést  tartalmaz –  így  különösen,  ha  a
szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma – az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül,
azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.”

12.4.a) pont első mondata, vagyis ez helyett:

„A szerződés az előfizető írásbeli felmondásával, 8 napos felmondási idővel mondható fel.”

ez a szöveg került be:

„A szerződés az előfizető írásbeli felmondásával határozatlan idejű szerződés esetén azonnali hatállyal, határozott idejű 
szerződés esetén 8 napos felmondási idővel mondható fel.”

12.5. 4. bekezdés 2. mondatától ez helyett: 

„A szerződés megszűnését megelőzően...szerződésmódosítással dönthetnek.”

ez a szöveg került be:

„A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú előfizetői 
szerződés lép, kivéve, ha az előfizető egyoldalúan – vagy az előfizető és a szolgáltató közös akarattal – a határozott idő 
lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést megszünteti. A határozott idő 
elteltét megelőző 90 napban a szolgáltató három alkalommal köteles az előfizetőt a számlalevél mellékletében, , 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 ajánlatokat. A felek a határozott idejű 
szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés megkötésekor és az előfizető kifejezett nyilatkozata esetén a
határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek.”
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I. sz. melléklet:

– A díjcsomag  árakat  az  internet  szolgáltatás  Általános  Forgalmi  adója  18%-ról  5%-ra  való  csökkenésének  megfelelő
mértékben módosítottuk,
– Új díjcsomagok bevezetése,
– Eddigi díjcsomagok kivezetése.

Az új díjcsomagok összefoglaló táblázata:

Csomag neve Maximális letöltési (feltöltési) sebesség Garantált letöltési (feltöltési) sebesség Bruttó havidíj*

VIP 6 6 Mbit/s (2 Mbit/s) 0,6 Mbit/s (0,2 Mbit/s) 3.000 Ft

VIP 9 9 Mbit/s (3 Mbit/s) 0,9 Mbit/s (0,3 Mbit/s) 3.500 Ft

VIP 12 12 Mbit/s (4 Mbit/s) 1,2 Mbit/s (0,4 Mbit/s) 4.100 Ft

VIP15 15 Mbit/s (5 Mbit/s) 1,5 Mbit/s (0,5 Mbit/s) 5.000 Ft

VIP18 18 Mbit/s (6 Mbit/s) 1,8 Mbit/s (0,6 Mbit/s) 5.900 Ft

VIP21 21 Mbit/s (7 Mbit/s) 2,1 Mbit/s (0,7 Mbit/s) 6.800 Ft

VIP24 24 Mbit/s (8 Mbit/s) 2,4 Mbit/s (0,8 Mbit/s) 7.700 Ft

* A feltüntetett díjak 5% Áfát tartalmaznak.

A díjcsomagok részletes leírása a 2/2015. (III. 30.) NMHH rendeletben meghatározott formában megtalálható az ÁSZF I. sz. 
mellékletében. 

Az új díjcsomagokra szolgáltató általi átváltását az alábbi táblázat mutatja. Természetesen bármelyik új díjcsomagra való váltás ügyfél 
által is lehetséges, amennyiben jelzi azt az ügyfélszolgálatunknak, valamely elérhetőségén keresztül legkésőbb 2017. december 31-ig.

2017.12.31-ig érvényes díjcsomagok 2018.01.01-től érvényes díjcsomagok
Az új díjcsomagok

maximális
letöltési (feltöltési)

sebességeinek
változásai %-ban
az eddigiekhez

képest

Az új
díjcsomag
havi nettó
díjának a

változása az
eddigiekhez

képest:

Az új
díjcsomag
havi bruttó
díjának a

változása* az
eddigiekhez

képes:

Megnev
ezés

Maximális letöltési
(feltöltési) sebesség

Bruttó
(18%

Áfával)
havidíj

Megnev
ezés

Maximális letöltési
(feltöltési) sebesség

Bruttó (5%
Áfával)
havidíj

VIP 5 5 Mbit/s (2 Mbit/s) 2.500 Ft VIP 6 6 Mbit/s (2 Mbit/s) 3.000 Ft +20% (0%) +738 Ft 500 Ft

VIP 8 8 Mbit/s (4 Mbit/s) 3.000 Ft VIP 9 9 Mbit/s (3 Mbit/s) 3.500 Ft +12,5% (-25%) +791 Ft 500 Ft

VIP 11 11 Mbit/s (5 Mbit/s) 3.600 Ft VIP 12 12 Mbit/s (4 Mbit/s) 4.100 Ft +9%(-20%) +854 Ft 500 Ft

VIP 14 14 Mbit/s (6 Mbit/s) 4.500 Ft VIP 15 15 Mbit/s (5 Mbit/s) 5.000 Ft +7,1%(-15,7%) +948 Ft 500 Ft

VIP 17 17 Mbit/s (7 Mbit/s) 5.400 Ft VIP18 18 Mbit/s (6 Mbit/s) 5.900 Ft +5,9%(-14,3%) +1043 Ft 500 Ft

VIP 20 20 Mbit/s (8 Mbit/s) 6.300 Ft VIP 21 21 Mbit/s (7 Mbit/s) 6.800 Ft +5%(-12,5%) +1137 Ft 500 Ft

VIP 23 23 Mbit/s (10 Mbit/s) 7.200 Ft VIP 24 24 Mbit/s (8 Mbit/s) 7.700 Ft +4,3%(-20%) +1231 Ft 500 Ft

* A feltüntetett díjak 5% Áfát tartalmaznak.

Bekerült kettő új bekezdés:

„Kedvezmények: e-mailen való kapcsolattartás (üzenetek fogadásának) vállalása esetén bruttó jóváírás a szolgáltatás 
díjából: -500 Ft/hó”

„Bekötési díjak:
- Hűségnyilatkozat nélkül a bekötési díj bruttó: 24.000 Ft
- 12 hónap hűségnyilatkozattal a bekötési díj bruttó: 6.000 Ft”
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„A kiegészítő szolgáltatások...” rész átszerkesztésre került továbbá törölve lett belőle 

„Hűségnyilatkozat nélkül a bekötési díj bruttó: 15.000 Ft”

 
Az új ÁSzF 2018. január 1-én lép hatályba.

A módosításokat tartalmazó ÁSZF teljes szövege az ügyfélszolgálatunkon és a honlapunkon rendelkezésére áll. Amennyiben a jelen 
módosítást nem kívánja elfogadni, úgy az Eht. 132. § (5) bekezdésében meghatározott jogával élhet:

„ (5) Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a
szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul [...]a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon
belül,  azonnali  hatállyal,  további  jogkövetkezmények  nélkül  jogosult  felmondani  a  határozott  időtartamú  előfizetői
szerződést.”

Üdvözlettel: 

Asztalos Zoltán Péter
ügyvezető
VIPNET Bt.
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