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KIVONAT 
az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS 

MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK Általános Szerződési Feltételeinek 2016. 
október 31. napján kezdeményezett és 2017. január 01. napjával 
hatályba lépő módosításairól 

A Társaság elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatásokra vonatkozó 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, a körülményekben bekövetkezett lényeges változásnak történő megfelelés, 
6/2016 (IX.30.) NMHH rendeletnek történő megfelelés és a jogszabályi környezettel való 
harmonizálás végett. 
 

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított 
rendelkezéseire 

Az Általános Szerződési Feltételekben az alábbi tartalmi változások kerültek 
bevezetésre:  
 
Tartalomjegyzék 7.1 címe módosul 
Alapszöveg 7.2. pont: változás, SimplePay váltja a PayU-t. 
Alapszöveg 5.2,  8.2.3.2, 11.4.2, 11.5.1., 9.2.3.2, 7.1.2 pont: bővült 
Alapszöveg: 8.2.3.1. új pont 
II. számú mellékletek: módosultak 
III. számú melléklet : aktualizált település lista 
 

 
II. A módosítások lényegének rövid leírása 

7.2. A kínált díjfizetési módok, a különböző fizetési módokból 
adódó, Előfizetőt érintő eltérések 

Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya adatok megadásához az előfizetőt átirányítjuk a 
OTP Mobil Kft. Simple Pay oldalára. 
Elfogadom, hogy az Ultraweb Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.) által a 
www.externet.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra 
kerüljenek a OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30.), mint adatkezelő részére. 
A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, 
e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati 
segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében 
végzett fraud-monitoring. 
Bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató felajánlhatja a havi automatikusan ismétlődő 
bankkártya terhelés lehetőségét az Előfizetőnek. Ennek igénybevételére csak a szolgáltató 
által meghatározott szolgáltatások esetén van lehetőség. Az ismétlődő bankkártya terhelés 
esetén Szolgáltató bankkártya adatokat nem kezel, és nem tárol.  
Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Simple Pay 
által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy az Előfizető 
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által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb 
fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül. Az 
ismétlődő fizetés ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében az Előfizető 
eseti jóváhagyásával történik, tehát, valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja 
a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről Előfizető minden esetben a hagyományos 
bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap. 
Eseti hozzájárulás esetén az alábbi nyilatkozat elfogadása szükséges: 
„Az Ismétlődő fizetés igénybe vételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, 
hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (www.externet.hu) Ön 
az itt található felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok 
újbóli megadása nélkül menjenek végbe. 
Figyelem (!): a bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően 
történik. A bankkártya adatokhoz sem Externet Nyrt., sem az OTP Mobil Kft. nem fér 
hozzá. Az Externet Nyrt. által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses 
tranzakciókért közvetlenül Ultraweb Kft. felel. Ultraweb kft. fizetési szolgáltatójával (OTP 
Mobil Kft.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.” 
 

5.2.  A SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELŐFIZETŐ 
ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELŐFIZETŐNÉL VÉGZŐDTETETT FORGALOM 
KORLÁTOZÁSÁNAK, A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI VAGY MÁS JELLEMZŐI 
CSÖKKENTÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI 

A bekezdés b)-c) pontja szerinti esetekben a szolgáltató a korlátozás legkorábbi időpontját 
legalább 3 nappal megelőzően értesíti az előfizetőt azzal a tájékoztatással, hogy a 
korlátozásra mely időpontot követően kerülhet sor. A bekezdés a),d)-f) pontja szerinti 
esetben a korlátozásra az előfizető egyidejű értesítésével kerülhet sor. 
…. 
Amennyiben az előfizető a korlátozás okának megszüntetésekor az előfizetői szerződést 
felmondja, és erről a szolgáltató legkésőbb a korlátozás okának megszüntetéséig tudomást 
szerez, vagy a felek az előfizetői szerződés megszüntetésében közösen megegyeznek, a 
szolgáltató- az előfizető ellentétes nyilatkozatának hiányában – a korlátozást az előfizetői 
szerződés megszűnéséig fenntartja. 

7.1.1.1 Előfizetési díjak 

… 
Az  olyan, internet-hozzáférési szolgáltatást más szolgáltatással együtt tartalmazó 
előfizetői szerződés esetén – ideértve azt is, ha a  szolgáltató az  internet-hozzáférési 
szolgáltatást nem előfizetői szolgáltatással csomagban értékesíti –, amelyben az  internet-
hozzáférési szolgáltatás díja forgalomtól független, vagy az  adatmennyiség előre 
meghatározott, a  szolgáltató köteles a  számlán és az  Eht. 142.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott számlamellékletben az  internet-hozzáférési szolgáltatás díját – ideértve a  
szolgáltatás díjára vonatkozó kedvezményeket is – a többi, számlában foglalt szolgáltatás 
díjától elkülönítetten is feltüntetni. 

9.2.3.1 Az előfizetőt megillető jogok egyoldalú szerződés 
módosítás esetén 
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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 időtartalomból 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. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje 
legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő 
lejártáig jogosult felszámítani.  Az  előfizetői szerződés kétoldalú, közös megegyezésen 
alapuló módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. Szóban és írásban kötött előfizetői 
szerződés esetén a  kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat csak 
akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az  előfizető kifejezett, tevőleges magatartással 
elfogadta. Szóban kötött előfizetői szerződés esetén az  előfizető kifejezett szóbeli vagy 
írásos nyilatkozata, írásban kötött előfizetői szerződés esetén az  előfizető kifejezett írásos 
nyilatkozata szükséges kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat 
elfogadásához. A  szóban és írásban kötött előfizetői szerződés esetén az  előfizető 
tevőleges és kifejezett elfogadó nyilatkozata hiányában a  szolgáltatás további 
igénybevétele mint ráutaló magatartás elfogadásnak nem tekinthető, ettől érvényesen 
eltérni nem lehet. Amennyiben az  előfizető kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó 
szolgáltatói ajánlatot kifejezett, tevőleges magatartással nem fogadja el, a szerződés 
változatlan feltételekkel hatályban marad. Az előfizetői szerződések – ideértve a ráutaló 
magatartással kötött előfizetői szerződéseket is – kétoldalú módosításának részletes 
szabályait az Elnök rendeletben szabályozza. A  kétoldalú szerződésmódosítás további 
szabályait egyebekben a  szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmazzák.  A  
szolgáltató szerződésmódosításra vonatkozó ajánlatában közérthetően és áttekinthetően 
köteles rögzíteni, hogy az előfizetői szerződés módosítása esetén a szerződés mely 
feltételei milyen módon változnak meg, továbbá köteles tájékoztatni az előfizetőt a 
szerződésmódosítás menetéről 

 

9.2.3.2 Az Egyedi Előfizetői Szerződés módosítása 

A határozatlan időre kötött előfizetői szerződés tekintetében: 
f) A határozatlan időre kötött előfizetői szerződések tekintetében az 

Eht. 132. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetnek minősül különösen az olyan 
költség – az előfizetői szerződés megkötésekor előre nem látható – növekedése, 
amely a szolgáltató harmadaik személlyel fennálló szerződéses kapcsolatából ered 
és közvetlenül beépül a szolgáltatás díjába. 

g) A határozatlan időre kötött előfizetői szerződés tekintetében a 
szolgáltató meghatározhat olyan feltételt az egyedi előfizetői szerződésben vagy az 
általános szerződési feltételekben, amely alapján a fogyasztói árszínvonal 
meghatározott változása esetén a szolgáltató jogosult e szolgáltatás díjának naptári 
évenként legfeljebb egyszeri módosítása. E feltétel bekövetkezése esetén a 
szolgáltató az Eht. 132. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint jogosult az 
előfizetői szerződést egyoldalúan módosítani. 
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h) A f) bekezdésben foglalt esetben a díjváltozás mértéke nem 
haladhatja meg a megelőző naptári évre a Központi Statisztikai Hivatal által 
megadott tényleges fogyasztói árindex mértékét. 

Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire (így 
különösen a szolgáltatásra vonatkozó alapvető díjszabásra, a szerződés időtartamára és 
megszüntetésének jogkövetkezményeire, illetve minőségi célértékeire) vonatkozó 
változtatás. 
(1) Ha a szolgálató az a)-d) bekezdés szerinti esetekben jogosult az előfizetői szerződést 
egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 
nappal az előfizetőket e törvényben foglaltak szerint, az Elnök rendeletében meghatározott 
tartalommal értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a felmondás 
jogkövetkeményeiről szóló tájékoztatással együtt. 
(2) Az egyedi előfizetői szerződés időtartamát érintő módosítást megelőzően a szolgáltató 
köteles igazolható módon tájékoztatást adni a határozatlan és a határozott idejű előfizetői 
szerződés részletes feltételeiről. A tájékoztatás elmaradása esetén az előfizetői 
szerződésben az előfizetőt érintő, a határozott idejű előfizetői szerződésből eredő 
bármilyen hátrányos jogkövetkezményt megállapító szerződéses rendelkezés semmis. 
(3) Ráutaló magatartással határozatlan időre kötött egyedi előfizetői szerződés ráutaló 
magatartással akkor módosítható, ha az előfizető az előfizetői szerződés ideje alatt 
igazolható módon szóban vagy írásban nyilatkozik arról, hogy amennyiben a szolgáltató az 
előfizetői szerződés módosítását kezdeményezi, az előfizető nyilatkozattételének 
elmulasztása, vagy tevőleges magatartásának tanúsítása elfogadásnak minősül.  
(4) Az ügyfélszolgálatok címének, telefonszámának és nyitva tartási idejének változása 
esetén a szolgáltatót nem terhelik a jogszabályban meghatározott, az előfizetői szerződés 
módosításához kapcsolódó kötelezettségek, azonban a szolgáltató a változásról a központi 
ügyfélszolgálatán és az internetes honlapján köteles tájékoztatást adni. 
A szolgáltató nem köteles a (1) bekezdésben és a 9.2.1 pont első bekezdésében foglalt 
értesítési határidőket az általános szerződési feltételek azon módosításaira alkalmazni, 
amikor az általános szerződési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik 
szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános 
szerződéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői 
díj csökken. 

 

11.4.2 Rendkívüli felmondás 

Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha a díjtartozás összege nem haladja 
meg az Előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetve havi előfizetési díj 
hiányában vagy bruttó 10.000,-Ft-nál magasabb havi előfizetési díj esetén a bruttó 
10.000,-Ft-ot, vagy ha az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita 
rendezése érdekében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz vagy a jogvita 
elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az Előfizető a 
Szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további 
díjakat folyamatosan megfizeti. A szolgáltató köteles az előfizető kérésére a nem vitatott 
díjak befizetésének lehetőségét biztosítani. 

11.5.1 Feltételes kedvezmény elvesztése estén fizetendő összeg 

Amennyiben az Előfizetői szerződés a vállalt határozott időtartam lejárta előtt az Előfizető 
érdekkörében felmerült okból (az Előfizető szerződésszegése, Előfizetői hozzáférési 
pontjának áthelyezés esetén kívüli megszűnése, Előfizető rendes felmondása, stb.) 
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megszűnik és az Előfizetői szerződést az abból eredő kedvezmények figyelembevételével 
kötötte meg, az Előfizető az Előfizetői szerződés fennállta alatt igénybe vett 
kedvezményeket elveszíti, ezen túlmenően a Szolgáltató a felmondáshoz egyéb hátrányos 
jogkövetkezményt nem fűzhet.  Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 
8 nap lehet. 

II. SZ. MELLÉKLET DÍJSZABÁS 

A szolgáltatások bruttó díjainak számítására a Szolgáltató ezen ÁSZF hatályba lépésekor az 
internet-hozzáférési szolgáltatások esetén 18%, minden más szolgáltatás esetén 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. 

2.6.2.3 ADSL szolgáltatások listaárai 

Csomag neve 
Nettó 
havidíj 

Bruttó 
havidíj 

Csomag neve 
Nettó 
havidíj 

Bruttó 
havidíj 

T-Com területen Invitel területen 
Otthoni (kizárólag lakossági telefonvonalon) 

Alfa 5.000,-Ft 5.900,-Ft Alfa 8.000,-Ft 9.440,-Ft 
Tango 6.000,-Ft 7.080,-Ft Tango 8.000,-Ft 9.440,-Ft 
Bravo 6.500,-Ft 7.670,-Ft Bravo 15.000,-Ft 17.700,-Ft 
Golf 7.000,-Ft 8.260,-Ft Golf 13.600,-Ft 16.048,-Ft 
Charlie 7.500,-Ft 8.850,-Ft Charlie 20.000,-Ft 23.600,-Ft 
Echo 8.000,-Ft 9.440,-Ft    
Sierra 8.500,-Ft 10.030,-Ft Sierra 17.600,-Ft 20.768,-Ft 
Oscar 9.000,-Ft 10.620,-Ft Oscar 20.000,-Ft 23.600,-Ft 
Zulu 10.000,-Ft 11.800,-Ft    
Max 12.000,-Ft 14.160,-Ft    
VDSL 17.000,-Ft 20.060,-Ft    

Üzleti 
Alfa 8.500,-Ft 10.030,-Ft Alfa 12.000,-Ft 14.160,-Ft 
Tango 9.000,-Ft 10.620,-Ft Tango 13.000,-Ft 15.340,-Ft 
Bravo 9.500,-Ft 11.210,-Ft Bravo 18.000,-Ft 21.240,-Ft 
Golf 10.000,-Ft 11.800,-Ft Golf 22.000,-Ft 25.960,-Ft 
Charlie 10.500,-Ft 12.390,-Ft Charlie 24.000,-Ft 28.320,-Ft 
Echo 11.000,-Ft 12.980,-Ft    
Sierra 11.500,-Ft 13.570,-Ft Sierra 28.000,-Ft 33.040,-Ft 
Oscar 18.000,-Ft 21.240,-Ft Oscar 32.000,-Ft 37.760,-Ft 
Delta 19.000,-Ft 22.420,-Ft Delta 35.000,-Ft 41.300,-Ft 
Zulu 19.000,-Ft 22.420,-Ft    
Max 30.000,-Ft 35.400,-Ft    
VDSL 50.000,-Ft 59.000,-Ft    
PowerDSL 80.000,-Ft 94.400,-Ft    



 
Általános szerződési feltételek  
Törzsszöveg 

 Utolsó módosítás: 2016. október 31.  
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A telefonvonal nélküli (csupasz ADSL) szolgáltatások listaára 1.500 Ft- + ÁFA (bruttó 
1.770 Ft-) felárat tartalmaz, a fenti táblázathoz képest. 

 
II./b. SZ. MELLÉKLET AKCIÓS DÍJSZABÁS  
1.5.1.3 ADSL szolgáltatások akciós árai 
1 éves lekötési időszak esetén: 

Csomag neve 
Nettó 
havidíj 

Bruttó 
havidíj Csomag neve 

Nettó 
havidíj 

Bruttó 
havidíj 

T-Com területen Invitel területen 
Otthoni (kizárólag lakossági telefonvonalon) 

Alfa   Alfa 2.776, -Ft 3.275, -Ft 
Tango      
Bravo      
Golf 3.063, -Ft 3.614, -Ft Golf 3.831, -Ft 4.520, -Ft 
Charlie       
Echo 3.535, -Ft 4.172, -Ft    
Sierra   Sierra 4.311, -Ft 5.087, -Ft 
Oscar   Oscar 5.591, -Ft 6.597, -Ft 
Zulu 4.323, -Ft 5.101, -Ft    
Max 4.717, -Ft 5.566, -Ft    

Üzleti 
Alfa   Alfa 4.226, -Ft 4.987, -Ft 
Tango      
Bravo      
Golf 4.165, -Ft 4.914, -Ft Golf 5.826, -Ft 6.875, -Ft 
Charlie       
Echo 4.559, -Ft 5.380, -Ft    
Sierra   Sierra 8.726, -Ft 10.297, -Ft 
Oscar   Oscar 10.526, -Ft 12.142, -Ft 
Zulu 5.740, -Ft 6.773, -Ft    
Max 10.764, -Ft 12.701, -Ft    

2 éves lekötési időszak esetén: 

Csomag neve 
Nettó 
havidíj 

Bruttó 
havidíj Csomag neve 

Nettó 
havidíj 

Bruttó 
havidíj 

T-Com területen Invitel területen 
Otthoni (kizárólag lakossági telefonvonalon) 

Alfa      
Tango      
Bravo      
Golf 2.984, -Ft 3.521, -Ft    
Charlie      
Echo 3.457, -Ft 4.079, -Ft    
Sierra      
Oscar      
Zulu 4.244, -Ft 5.008, -Ft    
Max 4.323, -Ft 5.101, -Ft    

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



 
Általános szerződési feltételek  
Törzsszöveg 
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III. sz. MELLÉKLET 

1. ADSL szolgáltatás földrajzi területe település szerinti bontásban  

1.1. Magyar Telekom szolgáltatási területén

Új települések:
Aka 
Alsóberecki 
Alsóvadász 
Ászár 
Bakháza 
Bakonybánk 
Bakonykúti 
Balatonkeresztúr 
Balatonőszöd 
Balinka 
Baskó 
Bátaapáti 
Batyk 
Berkesd 
Berzék 
Bogyoszló 
Bonyhád 
Cák 
Csatka 
Csörnyeföld 
Csörötnek 
Dalmand 
Dámóc 
Egerfarmos 
Egyek 
Egyházaskozár 
Ellend 
Erdősmecske 
Eszteregnye 
Felsőberecki 
Felsőlajos 
Felsőmarác 
Felsőnyék 
Felsőpetény 
Fityeház 
Gacsály 
Galvács 
Garabonc 
Geresdlak 
Görcsönydoboka 
Gyepükaján 

Gyóró 
Gyöngyösmellék 
Györe 
Halmajugra 
Hegyesd 
Hevesvezekény 
Himesháza 
Hosszúhetény 
Iszkaszentgyörgy 
Ivánc 
Jászágó 
Jászkisér 
Jászladány 
Kántorjánosi 
Kánya 
Kapospula 
Kaposszekcső 
Kára 
Karos 
Katafa 
Kercaszomor 
Kerékteleki 
Kisbabot 
Kisvarsány 
Kisvejke 
Komló 
Kovácsvágás 
Köblény 
Körösszegapáti 
Kőszárhegy 
Kőszegdoroszló 
Lácacséke 
Ladánybene 
Lovas 
Magyarszék 
Markotabödöge 
Méhtelek 
Merenye 
Mezőzombor 
Miklósi 
Mikófalva 

Milota 
Molnári 
Mór 
Nagybajcs 
Nagyberény 
Nagyhegyes 
Nagykökényes 
Nagylózs 
Nagymányok 
Nagypáli 
Nagyvejke 
Nemesdéd 
Nemesrempehollós 
Novaj 
Ősi 
Pálosvörösmart 
Palotabozsok 
Parádsasvár 
Pat 
Pereked 
Pusztakovácsi 
Pusztamagyaród 
Pusztaszentlászló 
Pusztavám 
Püspökmolnári 
Röjtökmuzsaj 
Sámod 
Sáska 
Semlyén 
Sényő 
Sokorópátka 
Somberek 
Somogyacsa 
Sümegprága 
Szakoly 
Szentborbás 
Szentdénes 
Szentpéterúr 
Szinpetri 
Taktaszada 
Tapsony 

Tarnaszentmiklós 
Tekenye 
Terény 
Tevel 
Tiszacsermely 
Tiszainoka 
Tiszakeszi 
Tiszanagyfalu 
Tiszatarján 
Tiszavalk 
Tisztaberek 
Tófalu 
Tófej 
Told 
Vál 
Véménd 
Vértestolna 
Veszkény 
Visznek 
Völcsej 
Zala 
Zalacséb 
Zalagyömrő 
Zalaszentjakab 
Zalkod 
Zemplénagárd 
Zsurk 
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1.2. Invitel szolgáltatási területén 

Új települések: 
Bakonygyepes 
Balatonaliga 
Batida 
Bencúrfalva 
Beszterce 
Bokros 
Bökény 
Börzsönyliget 
Cserebökény 
Derekegyháza 
Derkovics 
Domonyvölgy 
Erdókürt 
Erdötarcsa 
Erzsébet 
Gyapjas 
Gyulavári 
Kányás 
Kecskés 
Kisgéc 
Kiskundorozsma 
Kisterenye 
Kútvölgy 
Lökösháza 
Magyartés 
Makó-Rákos 
Marostő 
Mátraalmás 
Mátrakeresztes 
Mizserfa 
Móraváros 
Nádujfalu 
Nagybátony 
Püspök 
Somos 
Susán 
Szentkút 
Szikáncs 
Sziksós 
Szilasliget 
Szőreg 
Tápé 
Temesvári 
Zagyvapálfalva 
Zagyvaróna 
Kivett települések: 
Acsa 
Adásztevel 

Adony 
Adorjánháza 
Alap 
Alattyán 
Almáskamarás 
Alsószentiván 
Ambrózfalva 
Annavölgy 
Apaj 
Áporka 
Bakonygyirót 
Bakonyjákó 
Bakonykoppány 
Bakonynána 
Bakonyoszlop 
Bakonypéterd 
Bakonypölöske 
Bakonyság 
Bakonyszentiván 
Bakonyszücs 
Bakonytamási 
Balatonfőkajár 
Balatonfűzfő 
Balatonkenese 
Balatonvilágos 
Bánd 
Baracs 
Barnag 
Béb 
Bejcgyertyános 
Békás 
Békéssámson 
Beloiannisz 
Berhida 
Bernecebaráti 
Besnyő 
Boba 
Borgáta 
Borszörcsök 
Borzavár 
Bögöt 
Bögöte 
Bucsa 
Celldömölk 
Csabaszabadi 
Csajág 
Csanádalberti 
Csánig 
Csécse 

Csehbánya 
Csénye 
Csesznek 
Csót 
Csögle 
Csönge 
Dabrony 
Dáka 
Daruszentmiklós 
Dég 
Derekegyház 
Devecser 
Doba 
Domony 
Döbrönte 
Dudar 
Duka 
Dunaharaszti 
Dunaújváros 
Dunavarsány 
Egeralja 
Egyházasgerge 
Egyházashetye 
Egyházaskesző 
Előszállás 
Eplény 
Ercsi 
Erdőkürt 
Erdőtarcsa 
Etes 
Felgyő 
Fenyőfő 
Földeák 
Gádoros 
Ganna 
Gecse 
Gérce 
Gic 
Hajmáskér 
Halimba 
Hantos 
Hárskút 
Hegyfalu 
Herend 
Hidegkút 
Hollókő 
Homokbödöge 
Hosszúpereszteg 
Ikervár 
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Ipolytarnóc 
Iszkáz 
Iváncsa 
Jákfa 
Jánosháza 
Jászágó 
Jászberény 
Jászboldogháza 
Jászdózsa 
Jászfelsőszentgyörgy 
Jászfényszaru 
Jászivány 
Jászjákóhalma 
Jászkisér 
Jászladány 
Jászszentandrás 
Jásztelek 
Káloz 
Kamond 
Kamut 
Karakó 
Karakószörcsök 
Karancsberény 
Keléd 
Kemeneshőgyész 
Kemeneskápolna 
Kemenesmagasi 
Kemenesmihályfa 
Kemenespálfa 
Kemenessömjén 
Kemenesszentmárton 
Kemenesszentpéter 
Kenyeri 
Kerta 
Királyszentistván 
Kisberzseny 
Kiscsősz 
Kiskunlacháza 
Kislőd 
Kispirit 
Kissomlyó 
Kisszőlős 
Kolontár 
Köcsk 
Körösújfalu 
Kövegy 
Kulcs 
Kup 
Külsővat 
Küngös 
Lábatlan 
Lajoskomárom 

Lázi 
Litér 
Lókút 
Lórév 
Lovászpatona 
Lőkösháza 
Lucfalva 
Magyarcsanád 
Magyarpolány 
Majosháza 
Makád 
Marcalgergelyi 
Marcaltő 
Márkó 
Mátranovák 
Mátraszőlős 
Megyehíd 
Meggyeskovácsi 
Méhkerék 
Mencshely 
Mersevát 
Mesteri 
Mezőfalva 
Mezőkomárom 
Mezőlak 
Mezőszilas 
Mihályháza 
Mogyorósbánya 
Nagyacsád 
Nagyalásony 
Nagydém 
Nagyér 
Nagyesztergár 
Nagygyimót 
Nagykarácsony 
Nagylóc 
Nagylók 
Nagypirit 
Nagysáp 
Nagysimonyi 
Nagytevel 
Nagyvázsony 
Nagyvenyim 
Nemesgörzsöny 
Nemeskeresztúr 
Nemeskocs 
Nemesvámos 
Nemesszalók 
Németbánya 
Nick 
Nógrádmegyer 
Nóráp 

Noszlop 
Nyárád 
Nyergesújfalu 
Nyirád 
Nyőgér 
Olaszfalu 
Oroszi 
Öcs 
Ölbő 
Ősi 
Öskü 
Pápadereske 
Pápakovácsi 
Papkeszi 
Pápoc 
Pecöl 
Pénzesgyőr 
Perkáta 
Pétfürdő 
Piliny 
Piliscsév 
Pilismarót 
Porpác 
Porva 
Pósfa 
Pula 
Pusztamiske 
Pusztamonostor 
Pusztaszabolcs 
Rábapaty 
Rácalmás 
Ráckeresztúr 
Rákóczibánya 
Répcelak 
Répceszentgyörgy 
Románd 
Ságújfalu 
Sáregres 
Sárisáp 
Sárkeresztúr 
Sárosd 
Sárszentágota 
Sárvár 
Sikátor 
Sitke 
Sóly 
Somlójenő 
Somlószőlős 
Somlóvásárhely 
Somlóvecse 
Somoskőújfalu 
Sóshartyán 
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Sótony 
Süttő 
Szabadegyháza 
Szabadhídvég 
Szalmatercs 
Szápár 
Szécsényfelfalu 
Szeleste 
Szentgál 
Szentkirályszabadja 
Szergény 
Szigetbecse 
Szigetcsép 
Szigetújfalu 
Szőc 
Szurdokpüspöki 
Takácsi 
Taksony 

Tar 
Tarhos 
Tát 
Tés 
Tésa 
Tiszasziget 
Tokorcs 
Tótvázsony 
Tököl 
Tömörkény 
Tüskevár 
Újszalonta 
Úny 
Uraiújfalu 
Vajta 
Vámoscsalád 
Vanyarc 
Vanyola 

Várkesző 
Városlőd 
Vásárosmiske 
Vasegerszeg 
Vashosszúfalu 
Vaszar 
Végegyháza 
Veszprém 
Veszprémfajsz 
Veszprémvarsány 
Vid 
Vilonya 
Vinár 
Vizslás 
Vönöck 
Vöröstó 
Zirc 
Zsédeny 

2. Mikrohullámú elérésen nyújtott Internet szolgáltatás földrajzi 
lefedettsége település szerinti bontásban 

Új település: Besenyszög-Palotás, Rákóczifalva 
Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma 2016. október 31. hatálybalépésének dátuma 
2017 január 01. napra módosult. 

Az ÁSZF tartalomjegyzéke értelemszerűen módosult. 

 

III. A módosítások hatálybalépésének időpontja 
A módosítások hatálybalépésének időpontja 2017 január 1. napja. 

 

IV. A közzétett ÁSZF elérhetősége 
www.ultraweb.hu honlap nyitóoldala 

 

V. 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. 

 

VI. 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 
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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, 2016. október 31. 

Ultraweb Kft. 
 

 


