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KIVONAT
az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt
Felelősségű Társaság
ELEKTRONIKUS
HÍRKÖZLÉSI
ÉS
MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK
Általános Szerződési Feltételeinek 2017.
szeptember 21. napján kezdeményezett és 2017. október 24.
napjával hatályba lépő módosításairól a Társaság elektronikus
hírközlési és médiaszolgáltatásokra vonatkozó ÁLTALÁNOS
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI bővítésre és módosításra kerülnek.
I. Pontos
utalások
rendelkezéseire

az

Internet

szolgáltatások

·

Törzsszöveg 2. pont Általános szabályok bővült

·

Törzsszöveg 12.4.2 módosult

ÁSZF

új

II. Az ÁSZF-be kerülő új pontok szövegezése:
ÁSZF pontja: 2, pont Általános szabályok
2. § Az Eht. 127. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
(6) A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe lépő új, határozatlan idejű
szerződésben meghatározott, az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek
nem lehetnek az előfizetőre nézve hátrányosabbak a korábbi határozott idejű
szerződésben szereplő szerződési feltételeknél.
Törzsszöveg 12.4.2
Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor
jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az előfizetői szerződés bármely
ezzel ellentétes kikötése semmis.

Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma 2017. szeptember 21. hatálybalépésének
dátuma 2017 oktbóer 24. napra módosult.
Az ÁSZF tartalomjegyzéke értelemszerűen módosult.
III. A módosítások hatálybalépésének időpontja
A módosítások hatálybalépésének időpontja 2017 október 24. napja.
IV. A közzétett ÁSZF elérhetősége
www.ultraweb.hu honlap nyitóoldala
V. Az ÁSZF módosítás indoka
A szolgáltató nevének változása, 2017. évi LXXXVIII. törvény az elektronikus hírközlésről
szóló 2003. évi C. törvény módosítása.
VI. Az előfizetőt az ÁSZF jelen módosítása kapcsán megillető jogosítványok
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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, 2017. szeptember 21.
Ultraweb Kft.
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