KIVONAT
az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK Általános Szerződési
Feltételeinek 2015. november 02. napján kezdeményezett és 2015 december 02.
napjával hatályba lépő módosításairól
A Társaság „INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK” ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
módosításra kerülnek, a jelenleg hatályos Általános Szerződési Feltételek 9.2.1 pontjában
rögzített lehetőségnél fogva, összhangban a 2003. évi C. tv. 132. §-ával, egyrészről a
körülményekben bekövetkezett lényeges változásnak történő megfelelés, másrészről a
jogszabályi környezettel való harmonizálás végett.
I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire
Az Általános
bevezetésre:

Szerződési

Feltételekben

az

alábbi

tartalmi

változások

kerültek

Törzsszöveg 1.2.2 pont: pontosítás
Törzsszöveg 1.6 pont: pontosítás
Törzsszöveg 2.1.1.1 pont: pontosítás
Törzsszöveg 2.1.2 pont: pontosítás
Törzsszöveg 2.1.4 pont: hivatkozásjavítás
Törzsszöveg 2.1.4.4 pont: új pont
Törzsszöveg 2.3.2 pont: pontosítás
Törzsszöveg 2.4 pont: pontosítás
Törzsszöveg 4.1.1 pont: pontosítás
Törzsszöveg 5.2 pont: pontosítás
Törzsszöveg 6.2.1 pont: pontosítás
Törzsszöveg 7.1.1.1 pont: pontosítás
Törzsszöveg 8.3.11 pont: új pont
Törzsszöveg 8.3.12 pont: új pont
Törzsszöveg 11.5.2 pont: új pont
Törzsszöveg 13.2.1 pont: pontosítás
Törzsszöveg 13.3 pont: hivatkozásjavítás
Törzsszöveg 14 pont: pontosítás
II. /B sz. Melléklet: új melléklet
II. A módosítások lényegének rövid leírása
Törzsszöveg 1.2.2 pontja az alábbiak szerint változik:
Nyitva tartás:

Hétfő – Szerda és Péntek: 09:00-17:00; Csütörtök: 08:00-20:00

Törzsszöveg 1.6 pontja az alábbiak szerint változik:
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetőleg az
elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint annak végrehajtási
rendeletei valamint az NMHH Elnökének rendeletei az irányadóak.
Törzsszöveg 2.1.1.1 pontja az alábbiak szerint változik:
Az egyedi előfizetői szerződésnek az Eht. 129. § (5) bekezdésére figyelemmel legalább a
következőket kell tartalmaznia:

Törzsszöveg 2.1.2 pontja az alábbiak szerint változik:
c)

az igény teljesíthető, de az előfizetői szolgáltatás nyújtása helyi
hurok átengedésével valósul meg, ezzel egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás
nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi
időpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az
átengedő szolgáltató helyi hurok átengedésére irányuló referenciaajánlatában
foglalt létesítési határidőtől számított 15 napot,
d)
az ajánlatot elutasítja.
Az a)–c) pontokban foglaltak esetén a szolgáltató az értesítéssel egyidejűleg ajánlatot
tesz az igénybejelentést tevőnek az igénybejelentés alapján a szolgáltató általános
szerződési feltételeiben meghatározottak szerinti előfizetői szerződés megkötésére.
Törzsszöveg 2.1.4.4 pontja az alábbiak szerint változik:

f) Az bekezdésbe nem tartozó üzleti előfizetők esetében, a felek egyező akarattal

eltérhetnek az Eht. 127. § (4b) bekezdés, 128. § (2) bekezdés, 134. § (1)–(2),
(6), (10), (10b), (11), (13), (15) bekezdés, 135. §, 140. § (1)–(2), (4) bekezdés,
továbbá e rendelet 3. § (9) bekezdés, 7. §, 11. §, 17. § (1) bekezdés
rendelkezéseitől, valamint a szolgáltató általános szerződési feltételeitől.

g) Az üzleti előfizetők esetében a szolgáltató az Eht. 129. § (5) bekezdés, 131. § (1)
bekezdés, továbbá e rendelet 10. § rendelkezéseitől eltérhet.

h) A (g) bekezdés alkalmazása esetén az egyedi előfizetői szerződés tartalmazza,
hogy a felek az adott jogszabályi rendelkezéstől vagy általános szerződési
feltételtől miben és hogyan térnek el, valamint tartalmazza az üzleti előfizetőnek
az eltérés elfogadására vonatkozó kifejezett nyilatkozatát.

i)

Az
(f)–(h)
bekezdésben
foglalt
feltételeket,
mutatókat
a
kisés
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény rendelkezései
szerint kell meghatározni, bizonyítani.

j)

A szolgáltató elektronikus úton történő szerződéskötéskor is köteles biztosítani,
hogy a kis- és középvállalkozások az előfizetői szerződés megkötésekor kérhessék
az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történő
alkalmazását, amennyiben az általuk igénybe venni kívánt szolgáltatás az egyéni
előfizetők számára is elérhető a szolgáltató általános szerződési feltételei szerint.
Ebben az esetben a szolgáltató a részletes – az előnyöket és hátrányokat
bemutató – tájékoztatást elektronikus úton köteles megadni, és a tájékoztatás
megtörténtét köteles igazolni.

Törzsszöveg 2.3.2 pontja az alábbiak szerint változik:
Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között megkötött előfizetői szerződés
esetén az előfizető az előfizetői szerződés megkötésétől számított 14 napon belül
hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat az előfizetői szerződéstől. Ha a
szolgáltató az előfizetői szerződés teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitva álló
határidőn belül megkezdi, az előfizetőt az előfizetői szerződés megkötésétől számított 14
napon belül indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg.
Törzsszöveg 2.4 pontja az alábbiak szerint változik:

Amennyiben az elektronikus hírközlési szolgáltató helyébe (a továbbiakban: régi
szolgáltató) - a szolgáltató gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti átalakulása,
vagy a szolgáltatás nyújtásának adott területen történő megszüntetése vagy szerződés
következtében - más szolgáltató (a továbbiakban: új szolgáltató) lép, az érintett
előfizetők felé a régi szolgáltató e törvénynek az előfizetői szerződés szolgáltató általi
egyoldalú módosítására vagy az előfizetői szerződés szolgáltató általi felmondására
vonatkozó szabályai szerint köteles eljárni.
A régi szolgáltató az egyoldalú szerződésmódosítást csak abban az esetben
alkalmazhatja, ha
a)
a régi szolgáltató általános szerződési feltételei lehetővé teszik az előfizetői
szerződés szolgáltató általi egyoldalú módosítását és tartalmazzák a 132. § (2)
bekezdésének megfelelő indokot, a szolgáltató érdekkörében felmerült, azaz belső
körülményekben bekövetkezett változást; lásd ÁSZF. 9.2.1. pontban leírtakat.
b)
a módosítás nem eredményezi a szerződés feltételeinek lényeges módosítását,
mint a szolgáltatás igénybevételének feltételeit, minőségi célértékeket;
c)
az új szolgáltató általános szerződési feltételei a régi szolgáltató általános
szerződési feltételeihez való közelítés érdekében úgy módosulnak, hogy annak lényeges
elemei nem változnak;
d)
a régi szolgáltató az alanyváltozásról a 132. § (4) bekezdése szerint értesíti az
érintett előfizetőket;
Ha a szolgáltató az általános szerződési feltételekben meghatározott esetekben jogosult
az általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a
hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az előfizetőket e törvényben foglaltak
szerint értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a felmondás
jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.
e)
az új szolgáltató a módosított általános szerződési feltételeit a 130. § (2a)
bekezdése szerint megküldi a Hatóságnak;
f)
mind a régi mind az új szolgáltató eleget tesz bejelentési kötelezettségének a 76.
§-a szerint.
Az elektronikus hírközlési szolgáltató a bejelentésben közölt adatokban bekövetkezett
változásokat, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának
megszüntetését 15 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak. Ha a szolgáltató a
bejelentésben közölt adatokban bekövetkezett változásokat vagy az elektronikus
hírközlési szolgáltatás nyújtásának megszüntetését határidőn belül nem jelenti be, a
Hatóság a mulasztó elektronikus hírközlési szolgáltatóval szemben bírságot alkalmazhat.
Törzsszöveg 4.1.1 pontja az alábbiak szerint változik:
A Szolgáltató köteles az egyes internet-hozzáférés szolgáltatás csomagokra vonatkozó,
az egyes ajánlatokhoz kapcsolódó egységes szolgáltatás-leíró táblázatokat internetes
honlapjukra feltölteni, hozzáférhetővé tenni és folyamatosan frissíteni. Az egységes
szolgáltatás-leíró táblázatok megjelölését (címét), formátumát, részletes tartalmát 5.
melléklet és a hálózatsemlegességgel összefüggő fogalmak meghatározását a 17. pont
tartalmazza.
Törzsszöveg 5.2 pontja az alábbiak szerint változik:
Az elektronikus hírközlési szolgáltató a számlák meg nem fizetése esetén arányos, az
egyenlő elbánás követelményének megfelelő, és megfelelő módon közzétett
intézkedéseket tehet. Ezeknek az intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy az előfizető
előzetesen megfelelő figyelmeztetést kapjon a szolgáltatás nemfizetéséből következő
bármilyen korlátozásáról vagy megszakításáról.

Törzsszöveg 6.2.1 pontja az alábbiak szerint változik:

Az
ügyfélszolgálat
elérhetőségét
biztosító
telefonszolgáltatáson
keresztül
reklámközlemény vagy ajánlat csak abban az esetben továbbítható, ha ezt az előfizető
kérte vagy ehhez a hívó fél előzetesen hozzájárul. Az ügyfélszolgálat elérhetősége e
hozzájáruláshoz nem köthető.
Az előfizetői panasz intézésére irányadó eljárást egyebekben a szolgáltató általános
szerződési feltételei határozzák meg az Fgytv. 17/A. §-ában és 17/C. §-ában foglaltakkal
összhangban.
Törzsszöveg 7.1.1.1 pontja az alábbiak szerint változik:
Az akciós szolgáltatástcsomagok kedvezményes előfizetési díjait az ÁSZF II/b. sz
melléklete tartalmazza.
Törzsszöveg 8.3.11 pontja az alábbiak szerint változik:
A határozott idejű előfizetői szerződés megkötését megelőzően a szolgáltató igazolható
módon köteles tájékoztatni az előfizetőt a határozott idejű előfizetői szerződés teljes
időtartama alatt minimálisan terhelő valamennyi költség összegéről szolgáltatásonként,
vagy szolgáltatáselemenként külön-külön, valamint összesítve. Költség különösen az
előfizetői szerződés keretében a belépési díj, a díjcsomag havi vagy időszaki díja,
valamint az előfizetői szerződéssel összefüggő elektronikus hírközlő eszközre vonatkozó
polgári jogi jogviszony keretében végberendezés vagy egyéb eszköz értékesítése esetén
a végberendezés vagy egyéb eszköz ára, részletvétel esetén a kezdőrészlet, a további
részletek, a kamatok és egyéb díjak megjelölésével, bérbeadása esetén a bérleti díj,
használatának más módon történő átengedése esetén a használati díj. A tájékoztatás
elmaradása esetén az előfizetői szerződésben az előfizetőt érintő, a határozott idejű
előfizetői szerződésből eredő bármilyen hátrányos jogkövetkezményt megállapító
szerződéses rendelkezés semmis.
Távollévők között írásban megkötött határozott idejű előfizetői szerződés esetén a 6. §
(3) bekezdésében foglalt értesítésben a szolgáltató a határozott időtartam lejáratának
napjáról is értesíti az előfizetőt.
A szolgáltatás előfizető kérésére legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteltetését a szolgáltató
határozott idejű előfizetői szerződéseknél sem zárhatja ki, ebben az esetben azonban az
előfizetői szerződés időtartama a szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik.
A szolgáltató a határozott időre kötött előfizetői szerződést nem jogosult egyoldalúan az
alapvető díjszabás (rendszeres díjak, különösen előfizetési díj, forgalmi díj), az előfizetői
szerződés időtartama, megszüntetésének jogkövetkezményei, vagy a
szolgáltatásminőségi követelmények célértéke tekintetében módosítani, kivéve, ha azt az
Eht. 132. § (2) bekezdésének b), illetve e) pontjában foglaltak indokolják. A határozott
időre kötött előfizetői szerződés egyebekben az Eht. 132. §-ában foglalt rendelkezések,
feltételek szerint módosítható egyoldalúan.
A határozott idejű előfizetői szerződés ráutaló magatartással nem módosítható.
Törzsszöveg 8.3.12 pontja az alábbiak szerint változik:
Előre, egyenlegfeltöltéssel fizetett díjú szolgáltatásra kötött határozott idejű előfizetői
szerződés ráutaló magatartással a 12. § (7) bekezdésében foglaltak szerint módosítható.
Előre fizetett díjú szolgáltatások egyenlegfeltöltéssel történő meghosszabbítása esetén a
szolgáltató az előfizető által kifizetett, de az egyenlegfeltöltést megelőzően fel nem

használt összeget az új előfizetői szerződéshez kapcsolódó egyenlegen jóváírja. A
szolgáltató a szerződés újabb feltöltés nélküli megszűnésekor az előfizető – az Eht. 143.
§ (2) bekezdése szerinti elévülési időn belül előterjesztett – kérésére elszámol. Semmis
az előfizetői szerződés azon rendelkezése, mely szerint a fel nem használt egyenleg
elvész, vagy az előfizetőnek nem jár vissza.
Egyenlegfeltöltéssel, előre fizetett díjú szolgáltatások esetében Határozott idejű
szerződések módosítása pont (1)–(3) és (5) bekezdése, valamint a Határozott idejű
szerződések megszűntetése, értesítések pontban leírtak nem alkalmazhatók.
Törzsszöveg 11.5.2 pontja az alábbiak szerint változik:
Az előfizetői szerződés megszűnése esetén – az (5) bekezdésben és az Eht. 134. § (6)–
(7) bekezdésében meghatározott esetek kivételével – sem kiszállási díj, sem bármilyen
egyéb költség (különösen a szolgáltató tulajdonát képező eszköz amortizációs
értékcsökkenése) nem hárítható át az előfizetőre.
Az előfizető az előfizetői szerződést egy általa megjelölt határnapra is felmondhatja.
Ebben az esetben az előfizető a felmondásról szóló nyilatkozatában köteles megjelölni azt
a határnapot, amely naptól a nyújtott szolgáltatást nem kívánja igénybe venni. E
határnap a felmondás megtételétől, vagy megküldésétől számított nyolcadik és
harmincadik nap között lehet. A szolgáltató e határnapon köteles a szolgáltatás nyújtását
megszüntetni.
Az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak és az előfizetői szerződésnek
megfelelő előfizetői felmondás esetében a szolgáltató nem kötheti ki az előfizetői
szerződés megszűnése feltételeként a szolgáltató tulajdonát képező, az előfizető részére
átadott eszközök visszaszolgáltatását. Az előfizető felmondása, az előfizetői szerződés
megszűnése az előfizetői szerződéssel összefüggő elektronikus hírközlő eszközre
vonatkozó polgári jogi jogviszonyt nem érinti, arra a Polgári Törvénykönyvről szóló
törvény szabályai az irányadók.
Az előfizetői szerződés megszűnése esetén a szolgáltató valamennyi ügyfélszolgálatán
köteles lehetővé tenni az előfizető számára a szolgáltató tulajdonát képező, az előfizető
részére átadott eszköz visszaszolgáltatását, valamint igazolást adni a
visszaszolgáltatásról az előfizető részére. Nem írható elő a visszaszolgáltatásra olyan
eljárás, amely az előfizető számára indokolatlan költséget, vagy aránytalan nehézséget
jelentene.
Ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az Eszr 7. § (1) bekezdés szerinti időpontban
az előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges és a felek a 7. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint nem állapodnak meg a szolgáltatás nyújtása
megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, az előfizetői szerződés a megkötésétől
számított 90. napon megszűnik.
Az előfizetői szerződés előfizető általi felmondását a szolgáltató köteles minden olyan
formában lehetővé tenni, amelyet a szerződés megkötésére is alkalmaz
Törzsszöveg 13.2.1 pontja az alábbiak szerint változik:
Az Általános Szerződési Feltételek a közzétételtől számított határozatlan ideig vagy
visszavonásig érvényes. Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: 2015. npvember 02.,
hatálybalépésének dátuma: 2015. december 02.
Törzsszöveg 14 pontja az alábbiak szerint változik:
Tartós adathordozó

Olyan eszköz, amely lehetővé teszi az adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő
tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő
megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD-ROM, a
memóriakártya, a számítógép merevlemeze.
II. /B sz. melléklet az alábbiak szerint változik:

1. A díjazás és számlázás alapelvei
A szolgáltató a szolgáltatási díjakat a gazdálkodását, valamint a szolgáltatást befolyásoló
körülmények, így különösen az üzemeltetési és működési költségek alapján - a hatósági
ár kiszámítására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi előírások keretei között szabadon állapítja meg, és azokat a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint módosíthatja.
A szolgáltatások bruttó díjainak számítására a Szolgáltató ezen ÁSZF hatályba lépésekor
27 %-os ÁFA-kulcsot használ. A törvényi változás miatt ÁFA-mérték növekedéseket a
Szolgáltató az Eht. 132. § (2) bekezdés b) pontja alapján jogosult annak mértékének
megfelelően érvényesíteni, így az Egyedi Előfizetői Szerződést egyoldalúan módosítani. A
Szolgáltató a szolgáltatási díjak módosítását köteles a hatálybalépést megelőzően 30
(harminc) nappal az ügyfélszolgálatán közzétenni és arról az Előfizetőt közvetlenül elektronikus levélben, vagy egyéb távközlési úton - megfelelően értesíteni. Az
árhivatkozások, táblázatok a bruttó árakat tartalmazzák.
1.1.1. Belépési díj
A szolgáltató a választott szolgáltatás díjazási feltételeitől függően a szolgáltatás
beindításáért egyszeri díjként belépési díjat számíthat fel.
DSL internet hozzáférés:
·

0,-Ft/db

1.1.2. Eseti adminisztrációs díjak
A szolgáltatás csomagmódosítási/csomagváltási (jelleg, státusz, sávszélesség bővítés,
típus) díja:
·
T-COM és egyéb nem nevesített területen 0,-Ft
ISP váltás díja DSL szolgáltatás esetén
Amennyiben a szolgáltató az előfizető részére szolgáltató váltás keretében biztosítja
valamely szolgáltatását, vállalja az előfizető felé, hogy – az ÁSZF 9.3.5. pontjában
rögzített, és az ügyfélszolgálaton részletesen megismerhető feltételek teljesülése esetén
- adott szolgáltatás tekintetében meghatározott határidőn belül, a szolgáltatóval kötendő
előfizetői szerződés alapján az előfizető korábbi szolgáltatója helyébe lép. A szolgáltató
az alábbi egyszeri díj felszámítására jogosult a szolgáltató váltás kapcsán.
·
A szolgáltató váltási díj 0,-Ft
ISP váltás meghiúsulása esetén fizetendő adminisztrációs díj DSL szolgáltatás esetén:
Amennyiben az igénylő által kezdeményezett ISP váltás az érdekkörébe eső bármely
okból kifolyólag meghiúsul, a Szolgáltató részére 0,-Ft adminisztrációs díj megfizetésére
köteles.
1.1.

Domain szolgáltatások

A Domain regisztrációs és fenntartási szolgáltatások nem szüneteltethetőek.
Domain

Havi díj

Éves díj

Egyszeri díj

Regisztráció .hu
Fenntartás/Hosszabbítás .hu esetén
Fenntartás/Hosszabbítás
.com,.net,.biz,.org,.eu
Teljes DNS
Elsődleges DNS
Másodlagos DNS
Átadás
Regisztrátor váltás

1.2.

5.988,-Ft
0,-Ft
0,-Ft
0,-Ft

0,-Ft
0,-Ft
0,-Ft
0,-Ft
0,-Ft

Elektronikus levelezési szolgáltatások
·
·

Elektronikus levelezés szolgáltatások (a szolgáltatások legfeljebb
15 Mbyte hosszúságú üzenetek továbbítását teszik lehetővé).
Az e-mail szolgáltatások esetén a szolgáltató nem számít fel átírási
díjat. Ezen szerver-alapú szolgáltatásoknál az áthelyezési díj nem
értelmezhető, és ezen szolgáltatások nem szüneteltethetőek.

Szolgáltatáscsomag neve
Postafiók bérlet (20Mbyte)
50 Mbyte plusz tárterület e-mail fiókhoz
Mail alias (db)
Fix IP cím (db)

1.3.

5.988,-Ft
5.988,-Ft

Havi díj

Éves díj
4.200,-Ft
960,-Ft

Egyszeri díj

0,-Ft
4.000,-Ft

Internet szolgáltatások

1.3.1. ADSL Internet hozzáférés
Az otthoni csomagokat csak magánszemély tulajdonában levő telefonvonalakra lehet
megrendelni.
A prepaid ADSL csomagok teljes vállalt határozott időre eső díját egy összegben előre
számlázza ki a szolgáltató. Üzleti/irodai prepaid csomagok esetén a számlázásra a
szolgáltatás kiépítése után kerül sor, míg az otthoni prepaid csomagok esetében a
szolgáltató az előfizetési díjat a szolgáltatás üzembe helyezését megelőzően számlázza
ki, a szolgáltatás üzembe helyezésének megkezdésére a szolgáltató által kiállított számla
megfizetését követően kerül sor.
1.3.1.1. Szolgáltatás csomagok magánszemélyek részére
Csomag neve
Elérés (gép)
E-mail cím
E-mail tárterület/fiók
Spam és vírusszűrés
Web tárterület
Szoftver
Bontás 168 órás

Alfa, Tango, Bravo, Golf, Charlie, Echo, Sierra,
Oscar, Delta, Zulu, Max és VDSL
korlátlan
3
20 Mbyte
van
50 Mbyte statikus
PPPoE
van

1.3.1.2. Szolgáltatáscsomagok üzleti előfizetők részére
Csomag neve

Alfa, Tango, Bravo, Golf, Charlie, Echo, Sierra,

Elérés (gép)
E-mail cím
E-mail tárterület/fiók
Spam és vírusszűrés
Web tárterület
Szoftver
Bontás 168 órás
Mail alias

Oscar, Delta, Zulu, Max, VDSL és PowerDSL
korlátlan
5
20 Mbyte
van
75 Mbyte statikus
PPPoE
van
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1.3.1.3. ADSL szolgáltatások akciós árai
1 éves lekötési időszak esetén:
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Csomag neve
Csomag neve
havidíj
havidíj
havidíj
havidíj
T-Com területen
Invitel területen
Otthoni (kizárólag lakossági telefonvonalon)
Alfa
3.036, -Ft
3.856, -Ft Alfa
2.539, -Ft
3.225, -Ft
Tango
3.143, -Ft
3.991, -Ft
Bravo
3.143, -Ft
3.991, -Ft
Golf
3.063, -Ft
3.890, -Ft Golf
3.594, -Ft
4.565, -Ft
Charlie
4.324, -Ft
5.491, -Ft
Echo
3.535, -Ft
4.490, -Ft
Sierra
4.165, -Ft
5.290, -Ft Sierra
4.075, -Ft
5.175, -Ft
Oscar
4.444, -Ft
5.644, -Ft Oscar
5.354, -Ft
6.800, -Ft
Zulu
4.323, -Ft
5.490, -Ft
Max
4.717, -Ft
5.990, -Ft
Üzleti
Alfa
Alfa
3.990, -Ft
5.067, -Ft
Tango
Bravo
Golf
4.165, -Ft
5.290, -Ft Golf
5.590, -Ft
7.099, -Ft
Charlie
Echo
4.559, -Ft
5.790, -Ft
Sierra
Sierra
8.490, -Ft 10.782, -Ft
10.290, -Ft 13.068, -Ft
Oscar
Oscar
Zulu
5.740, -Ft
7.290, -Ft
Max
10.764, -Ft
13.670, -Ft
2 éves lekötési időszak esetén:
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Csomag neve
Csomag neve
havidíj
havidíj
havidíj
havidíj
T-Com területen
Invitel területen
Otthoni (kizárólag lakossági telefonvonalon)
Alfa
2.986, -Ft
3.792, -Ft
Tango
3.143, -Ft
3.991, -Ft
Bravo
3.143, -Ft
3.991, -Ft
Golf
2.984, -Ft
3.790, -Ft
Charlie
4.324, -Ft
5.491, -Ft
Echo
3.457, -Ft
4.390, -Ft
Sierra
4.165, -Ft
5.290, -Ft
Oscar
4.444, -Ft
5.644, -Ft
Zulu
4.244, -Ft
5.390, -Ft
Max
4.323, -Ft
5.490, -Ft

A telefonvonal nélküli (csupasz ADSL) szolgáltatások akciós ára 1.214 Ft- + ÁFA (bruttó
1.542 Ft-) felárat tartalmaz, a fenti táblázathoz képest.
2.

A számlázás módja, rendszeressége és a számlák kézbesítésének időpontja

A számlázás módját az Általános Szerződési Feltételek 7.1.2. pontja szabályozza.

Budapest, 2015. december 02.
Ultraweb Kft.

Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma 2015. november 02. hatálybalépésének dátuma
2015 december 02. napra módosult.
Az ÁSZF tartalomjegyzéke értelemszerűen módosult.
III. A módosítások hatálybalépésének időpontja
A módosítások hatálybalépésének időpontja 2015. december 02. napja.
IV. A közzétett ÁSZF elérhetősége
www.ultraweb.hu honlap nyitóoldala
V. Ha a Szolgáltató az előfizetői szolgáltatások díját módosítja, vagy a díjban
foglalt szolgáltatás mennyiségét csökkenti, akkor a módosított díjat,
mennyiséget és a változás összegét, több szolgáltatást tartalmazó díjcsomagok
esetében szolgáltatásonként elkülönítve
Díjmódosításra nem került sor.
VI. Az ÁSZF módosítás indoka
A Társaság „Internet szolgáltatások” Általános Szerződés Feltételei módosításra kerül,
a jelenleg hatályos Általános Szerződési Feltételek 9.2.1 pontjában rögzített
lehetőségnél fogva, összhangban a 2003. évi C. tv. 132. §-ával, egyrészről a
körülményekben bekövetkezett lényeges változásnak történő megfelelés, másrészről a
jogszabályi környezettel való harmonizálás (II/2015. (III. 30.) NMHH rendelet) végett.
VII. Az előfizetőt az ÁSZF jelen módosítása kapcsán megillető jogosítványok
Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőit, hogy a jelen értesítést követően 8 (nyolc) napon belül
jogosultak előfizetői szerződésüket azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltató
tájékoztatja a határozott időtartamra megkötött, és jelenleg is határozott időtartamra
megkötöttnek minősülő Előfizetői szerződéssel rendelkező Előfizetőket, hogy tekintettel a
határozott időtartamra történő szerződéskötés kapcsán nyújtott kedvezményekre
felmondási jogukat csak a szerződéskötés kapcsán nyújtott kedvezmények egyidejű és
egyösszegű teljesítése mellett gyakorolhatják, kivéve, amennyiben a módosítás az
Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz.
Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőit, hogy 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. 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.
Budapest, 2015. november 02.
Ultraweb Kft.

