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ÉRTESÍTÉS 
az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság „Internet szolgáltatások” Általános Szerződés 
Feltételeinek 2013. december 15. napjával hatályba lépő módosításairól 

 
 
A Társaság „Internet szolgáltatások” Általános Szerződés Feltételei módosításra kerül, a jelenleg 
hatályos Általános Szerződés 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 és a hatósági iránymutatásoknak 
történő megfelelés (2003. évi C. tv. 128. § (4) bekezdése, 13/2011. (XII.27.) NMHH rendelet, 
TU/13353-3/2012. NMHH felhívás, OH/7812-1/2012. NMHH felhívás, CM/12733-10/2013. számú 
NMHH határozat) végett. 
 
I. Pontos utalások az „Internet szolgáltatások” ÁSZF módosított rendelkezéseire 
 
törzsszöveg 1.1. pont: a cég módosult székhelye rögzítésre került 
törzsszöveg 1.2.1. pont: hálózati szolgáltatásminőségi követelmények szerinti célértékek 
átszerkesztés okán törlésre került (telefonos ügyfélszolgálat) 
törzsszöveg 1.2.2. pont: hálózati szolgáltatásminőségi követelmények szerinti célértékek 
átszerkesztés okán törlésre került (személyes ügyfélszolgálat), iroda módosult helye rögzítésre került 
törzsszöveg 1.2.3. pont: hálózati szolgáltatásminőségi követelmények szerinti célértékek 
átszerkesztés okán törlésre került (online ügyfélszolgálat) 
törzsszöveg 1.3. pont: hálózati szolgáltatásminőségi követelmények szerinti célérték átszerkesztés 
okán törlésre került (hibajelentő), iroda módosult helye rögzítésre került 
törzsszöveg 1.6. pont: pont címe és az ÁSZF elérhetőségének helye pontosításra került 
törzsszöveg 2.1.1. pont: mobil internet szolgáltatás kapcsán előfizetőket megillető elállási jog és 
jogkövetkezményei rögzítésre került 
törzsszöveg 2.1.4.1. pont: hírközlési berendezések elvárt minősége meghatározásra került 
törzsszöveg 2.1.5.2. pont: Xpress ADSL és mobil internet szolgáltatások szolgáltatási területe 
meghatározásra került 
törzsszöveg 2.2. pont: magánszemély előfizető törvényes képviselőjének tekintetében a bekérhető 
adatok köre pontosításra került 
törzsszöveg 2.3. pont: létesítés célértéke kiegészítésre került, késedelem jogkövetkezményei 
hivatkozásra kerültek 
törzsszöveg 3. pont: fejezetcím pontosításra került 
törzsszöveg 3.1. pont: fejezetcím pontosításra került 
törzsszöveg 3.1.1. pont: alkalmazott technológiai megoldások köre pontosításra került 
törzsszöveg 3.2. pont: Xpress ADSL és mobil internet szolgáltatások szolgáltatási területe 
meghatározásra került 
törzsszöveg 3.5. pont: felelősségi határt jelentő előfizetői hozzáférési pont mobil internet szolgáltatás 
tekintetében meghatározásra került 
törzsszöveg 4. pont: fejezetcím pontosításra került 
törzsszöveg 4.1.1. pont: új pont került bevezetésre (Szolgáltatásminőségi követelmények szerinti, 
kötelezően teljesítendő egyedi célértékek a 13/2011. (XII.27.) NMHH rendelet alapján) 
törzsszöveg 4.1.2. pont: új pont került bevezetésre (Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények 
szerinti célértékek a 13/2011. (XII.27.) NMHH rendelet alapján) 
törzsszöveg 4.1.3. pont: új pont került bevezetésre (Minőségi követelmények) 
törzsszöveg 4.1.4. pont: rendelkezésre állás mértéke szolgáltatásonként rögzítésre került 
törzsszöveg 4.1.5.1-4.1.5.5. pont: mértékegység megnevezése, garantált és maximális 
feltöltési/letöltési sebességek pontosításra kerültek, szolgáltatáscsomagok átalakításra kerültek, 
Xpress szolgáltatáscsomag beemelésre került 
törzsszöveg 4.1.5.6. pont: mobil internet garantált és maximális feltöltési/letöltési sebességek 
meghatározásra kerültek 
törzsszöveg 4.2. pont: szolgáltatás minőségére tett hatás kifejtése mobil internet szolgáltatás 
tekintetében módosításra került 
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törzsszöveg 5.1.1. pont: szünetelés utáni visszakapcsolás feltételei és a szünetelés terjedelme 
pontosításra kerültek, szünetelés esetén fizetendő díj mértékének alapja meghatározásra került 
törzsszöveg 5.1.2. pont: 5.1.1. pontra utaló hivatkozás pontosításra került, visszakapcsolási díj 
alkalmazása, áthelyezés alatti szünetelés feltételei kifejtésre kerültek 
törzsszöveg 5.2. pont: korlátozással kapcsolatos felhívási és értesítési kötelezettség teljesítésének 
mikéntje pontosításra került, korlátozás utáni visszakapcsolási díj hivatkozásra, mértékének alapja 
meghatározásra került 
törzsszöveg 6.1. pont: az előfizető érdekkörében felmerült ok miatti hibaelhárítás esetén 
alkalmazandó díj alkalmazhatósága pontosításra került, hálózati szolgáltatásminőségi követelmények 
szerinti célérték átszerkesztés okán törlésre kerültek (hibaelhárítás) 
törzsszöveg 6.2.3. pont: díjreklamáció nyilvántartásának kötelező tartalmi elemei meghatározásra 
kerültek, forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának 
és elintézésének határideje pontosításra került, hálózati szolgáltatásminőségi követelmények szerinti 
célérték átszerkesztés okán törlésre kerültek (díjreklamáció) 
törzsszöveg 6.3.2. pont: hivatkozás pontosításra került 
törzsszöveg 6.3.3. pont: illetékes bíróság módosításra került 
törzsszöveg 6.4.2. pont: telefonos ügyfélszolgálat ügyintézőjének bejelentkezése meghatározásra 
került, ügyfelek Szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje pontosításra került 
törzsszöveg 6.6. pont: illetékes bíróság hivatkozásra került 
törzsszöveg 7.1.4. pont: pontatlan hivatkozás törlésre került 
törzsszöveg 7.2. pont: számlaküldési díjra hivatkozás törlésre, elektronikus és összevont 
számlaküldés esetére szóló kedvezménynyújtási lehetőség rögzítésre került 
törzsszöveg 7.1.2.3. pont: hivatkozás pontosításra került 
törzsszöveg 7.5. pont: kötbér alkalmazásának esetköre, kötbér mértéke és számítása, valamint a 
kötbér teljesítésének mikéntje a ponton belül meghivatkozásra került 
törzsszöveg 9.1.1. pont: előfizetői szerződés határozatlanná alakulására vonatkozó feltételek és a 
szerződésmegújítás pontosítása  
törzsszöveg 9.2.3.1. pont: DSL szolgáltatás eltérő technikai alapon történő nyújtására vonatkozó 
hivatkozás pontosításra került 
törzsszöveg 9.2.5. pont: elektronikus értesítésre vonatkozó nyilatkozat módosításának feltételei 
meghatározásra kerültek 
törzsszöveg 9.3.2. pont: áthelyezés feltételei pontosításra kerültek 
törzsszöveg 9.3.4. pont: vállalt minimálérték hivatkozás törlésre került 
törzsszöveg 9.3.8. pont: telefon-előfizetéses és telefon-előfizetés nélküli DSL szolgáltatás közötti 
váltás feltételei módosításra kerültek 
törzsszöveg 9.3.10. pont: előfizetői szerződés kiesésmentes megújításának feltétele módosításra 
került 
törzsszöveg 10.1. pont: adatkezelés szabályai kiegészítésre kerültek 
törzsszöveg 10.2.5. pont: Vodafone adatkezelői pozíciója mobil internet szolgáltatás tekintetében 
rögzítésre került 
törzsszöveg 11. pont: tájékoztatás az előfizetői nyilatkozatok elfogadásáról és visszavonhatóságáról 
rögzítésre került 
törzsszöveg 11.7. pont: KKV státusz érvényesítés feltételeinek meghatározása 
törzsszöveg 12.3.1. pont: Xpress DSL szolgáltatás felmondására vonatkozó speciális rendelkezések 
törzsszöveg 12.3.2. pont: Xpress DSL szolgáltatás felmondására vonatkozó speciális rendelkezések 
rögzítésre, rendkívüli felmondás esetköre kiegészítésre került  
törzsszöveg 12.4. pont: Xpress DSL szolgáltatás felmondására vonatkozó speciális rendelkezések 
törzsszöveg 12.4.2. pont: felmondási szankció alkalmazása nélküli tartozáskiegyenlítés véghatárideje 
meghatározásra került 
törzsszöveg 12.5.1. pont: feltételes kedvezmény elvesztése esetén fizetendő összeg pontosításra 
került 
törzsszöveg 14.3. pont: mobil internet szolgáltatás kapcsán SIM-kártyáért vállalt kötelezettségek 
rögzítésre kerültek 
törzsszöveg 16.2.1. pont: ÁSZF módosításának és hatálybalépésének dátuma megadásra került 
törzsszöveg 17. pont: garantált sávszélesség, hálózati szolgáltatásminőségi követelmények 
célértékek, kínált sávszélesség, rendszeres karbantartás, szolgáltatásminőségi követelmények, 
vezeték nélküli (mobil) Internet szolgáltatás, Xpress DSL szolgáltatás definiálásra került 
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I. sz. melléklet II. pont: vállalt minimálérték hivatkozás törlésre került 
I. sz. melléklet IV. pont: alkalmazott technológiai megoldások köre kiegészítésre került 
I. sz. melléklet IV.1. pont: mobil internet szolgáltatás kapcsán internethez kapcsolódás mikéntje, 
hálózati végpont meghatározásra került, Xpress ADSL és mobil internet szolgáltatások szolgáltatási 
területe meghatározásra került 
I. sz. melléklet IV.2.1.1. pont: vállalt minimálérték hivatkozás törlésre került 
I. sz. melléklet IV.2.1.3. pont: vállalt minimálérték hivatkozás törlésre került 
I. sz. melléklet IV.3. pont: ADSL szolgáltatás leírása Xpress ADSL szolgáltatásra tekintettel 
kiegészítésre került 
I. sz. melléklet IV.3.1.1. pont: vállalt minimálérték hivatkozás törlésre került 
I. sz. melléklet IV.3.1.3. pont: vállalt minimálérték hivatkozás törlésre került, mértékegység 
megnevezése, garantált és maximális feltöltési/letöltési sebességek pontosításra kerültek, 
szolgáltatáscsomagok átalakításra kerültek, Xpress szolgáltatáscsomag beemelésre került 
I. sz. melléklet IV.3.1.5. pont: sávszélesség mérésének feltételei pontosításra kerültek 
I. sz. melléklet IV.3.1.6. pont: helyi hurok átengedéssel nyújtott ADSL szolgáltatás egyéb feltétele 
meghatározásra került 
I. sz. melléklet IV.4.1.1. pont: vállalt minimálérték hivatkozás törlésre került 
I. sz. melléklet IV.4.1.3. pont: vállalt minimálérték hivatkozás törlésre került, SHDSL internet 
sávszélességek átstrukturálásra kerültek 
I. sz. melléklet IV.4.1.6. pont: helyi hurok átengedéssel nyújtott SHDSL szolgáltatás egyéb feltétele 
meghatározásra került 
I. sz. melléklet IV.5.1.1. pont: vállalt minimálérték hivatkozás törlésre került 
I. sz. melléklet IV.5.1.3. pont: vállalt minimálérték hivatkozás törlésre került, bérelt vonali internet 
sávszélességek átstrukturálásra kerültek 
I. sz. melléklet IV.6.1.1. pont: mikrohullámú internet sávszélességek átstrukturálásra kerültek 
I. sz. melléklet IV.6.1.2. pont: vállalt minimálérték hivatkozás törlésre került 
I. sz. melléklet IV.7. pont: mobil internet szolgáltatás leírása kidolgozásra került 
I. sz. melléklet V. pont: PSTN, ISDN- és bérelt vonali internet kapcsolat eszközparaméterei 
átstrukturálásra kerültek 
II. sz. melléklet 2. pont: rögzítésre került, miszerint a vonatkozó jogszabályok szerinti rendszeres 
díjaknak jelen ÁSZF keretében az előfizetési díjak felelnek meg 
II. sz. melléklet 2.2.1. pont: belépési díjak elnevezése pontosításra került, mobil internet belépési díj 
meghatározásra került 
II. sz. melléklet 2.2.2. pont: az előfizető érdekkörében felmerült ok miatti hibaelhárítás esetében 
alkalmazott díj, visszaállítási/visszakapcsolási díj definíciója pontosításra került, számlaküldés díja 
törlésre került 
II. sz. melléklet 2.7. pont: bérelt vonali internet sávszélességek átstrukturálásra kerültek 
II. sz. melléklet 2.8. pont: szolgáltatáscsomagok átalakításra kerültek, mértékegység megnevezése, 
garantált és maximális feltöltési/letöltési sebességek pontosításra kerültek, új szolgáltatáscsomagok 
listaárai meghatározásra kerültek 
II. sz. melléklet 2.9. pont: SHDSL internet sávszélességek átstrukturálásra kerültek 
II. sz. melléklet 2.10. pont: mikrohullámú internet sávszélességek átstrukturálásra kerültek 
II. sz. melléklet 2.11. pont: mobil internet szolgáltatáscsomagok, sávszélességek, csomagárak és 
egyéb díjtételek meghatározásra kerültek 
II. sz. melléklet 2.12. pont: szerver-hoszting szolgáltatás kapcsán sávszélességek átstrukturálásra 
kerültek  
II. sz. melléklet 2.13. pont: szünetelés alatti díj pont pontozása módosult 
II. sz. melléklet 2.14. pont: kiegészítő szolgáltatások hozzáférési díja pont pontozása módosult 
 
II. A módosítások lényegének rövid leírása 
 
Az „Internet szolgáltatások” ÁSZF az „Internet szolgáltatások” ÁSZF 9.2.1. pontjában rögzített 
lehetőségnél fogva, összhangban a 2003. évi C. tv. 132. §-ával, kerülnek módosításra. 
 
 
A jelen ÁSZF módosítással meghatározásra került(ek): 
- hálózati szolgáltatásminőségi követelmények; 
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- hírközlési berendezésekkel kapcsolatos minőségi követelmények; 
- díjreklamáció nyilvántartásának kötelező tartalmi elemei; 
- telefonos ügyfélszolgálat ügyintézőjének bejelentkezése; 
- tájékoztatás az előfizetői nyilatkozatok elfogadásáról és visszavonhatóságáról; 
- KKV státusz érvényesítése feltételei; 
- szünetelés esetén fizetendő díj mértékének alapja; 
- korlátozás utáni visszakapcsolási díj mértékének alapja; 
- illetékes bíróság; 
- elektronikus és összevont számlaküldés esetére szóló kedvezménynyújtási lehetőség; 
- felmondási szankció alkalmazása nélküli tartozáskiegyenlítés véghatárideje; 
- ÁSZF módosításának és annak hatályba lépésének dátuma; 
- elektronikus értesítésre vonatkozó nyilatkozat módosításának feltételei; 
- hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei fogalom definíciója; 
- szolgáltatásminőségi követelmények fogalom definíciója; 
- rendszeres díjak és előfizetési díjak megfelelése; 
- mobil internet szolgáltatás és Xpress ADSL szolgáltatás; 
- Xpress ADSL és mobil internet szolgáltatások szolgáltatási területe 
- mobil internet szolgáltatás kapcsán SIM-kártyáért vállalt kötelezettségek, előfizetőket megillető 
elállási jog és jogkövetkezményei. 
 
A jelen ÁSZF módosítással módosításra (átszerkesztésre, átalakításra, kiegészítésre, pontosításra) 
került(ek): 
- székhely és iroda címe; 
- fogalomtár; 
- az előfizetői érdekkörben felmerült ok miatti hibaelhárítási díj, visszaállítási/visszakapcsolási díj 
definíciója; 
- sávszélességek (Mbit/s mértékegységre átállás); 
- szolgáltatás minőségére tett hatás kifejtése mobil internet szolgáltatás tekintetében; 
- szünetelés utáni visszakapcsolás feltételei és a szünetelés terjedelme; 
- visszakapcsolási díj alkalmazása, áthelyezés alatti szünetelés feltételei; 
- korlátozással kapcsolatos felhívási és értesítési kötelezettség teljesítésének mikéntje; 
- az előfizető érdekkörében felmerült ok miatti hibaelhárítás esetén alkalmazandó díj 
alkalmazhatósága; 
- forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának és 
elintézésének határideje; 
- ügyfélértesítés szabályai; 
- előfizetői szerződés határozatlanná alakulására vonatkozó feltételek; 
- áthelyezés feltételei; 
- telefon-előfizetéses és telefon-előfizetés nélküli DSL szolgáltatás közötti váltás; 
- adatkezelés szabályai; 
- feltételes kedvezmény elvesztése esetén fizetendő összeg; 
- egyes minőségi célértékek; 
- tesztszerver elérhetősége; 
- PSTN, ISDN- és bérelt vonali internet kapcsolat eszközparaméterei; 
- törvényes képviselő tekintetében bekérető adatok köre; 
- létesítéshez kapcsolódó kötbérrendelkezés; 
- kerültek a hálózati szolgáltatásminőségi követelmények szerinti célértékek; 
- DSL szolgáltatáscsomagok; 
- garantált és maximális feltöltési/letöltési sebességek; 
- 5.1.1. pontra utaló hivatkozás a törzsszöveg 5.1.2. pontban; 
- előfizetői szerződés határozatlanná alakulására vonatkozó feltételek és a szerződésmegújítás; 
- előfizetői szerződés kiesésmentes megújításának feltétele 
- a hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei és elérhetőségük az ÁSZF-ben; 
- rendelkezésre állás mértéke szolgáltatásonként; 
- kötbér alkalmazásának esetköre, kötbér mértéke és számítása, valamint a kötbér teljesítésének 
mikéntje kérdések hivatkozási helye. 
- a szolgáltatásminőségi követelmények szerinti, kötelezően teljesítendő egyedi célértékek; 
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- minőségi követelmények; 
- forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának és 
elintézésének határideje; 
- ügyfelek Szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje; 
- rendkívüli felmondás esetköre; 
- éves rendelkezésre állás definíciója. 
 
A jelen ÁSZF módosítással törlésre került(ek): 
- számlaküldési díjra történő hivatkozások; 
- 7.1.4. pontban szerepelt pontatlan hivatkozás; 
- a vállalt minimálértékekre történő hivatkozások. 
 
Szolgáltató akként rendelkezik, hogy az Előfizetők 2011. november 1. napja előtt megtett 
nyilatkozatait az Eht. és az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekről szóló 6/2011. (X.6.) 
NMHH rendelet szerint érvényesnek és megadottnak tekinti. Szolgáltató Előfizetői részére biztosítja 
azon jogot és lehetőséget, hogy az így vélelmezett jognyilatkozatukat visszavonhassák. 
 
Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma 2013. november 6., hatálybalépésének dátuma 2013. 
december 15. napjára módosult. 
 
Az ÁSZF tartalomjegyzéke értelemszerűleg módosult. 
 
III. A módosítások hatálybalépésének időpontja 
 
A módosítások hatálybalépésének időpontja egyöntetűen 2013. december 15. napja. 
 
IV. A közzétett ÁSZF elérhetősége 
 
www.ultraweb.hu  
 
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, számlaküldési díj törlésre került. 
 
Meghatározásra került a mobil internet szolgáltatás belépési díja: bruttó 15.000,-Ft/db. 
 
A DSL szolgáltatáscsomagok tartalma a következőképpen változott: 
 
Szolgáltatás csomagok magánszemélyek részére 
Csomag neve  Alfa, Tango, Bravo, Golf, Charlie, Echo, Sierra, 

Oscar, Delta, Zulu, Max és VDSL 

Elérés (gép)  1 

E-mail cím  3 

E-mail 
tárterület/fiók  

20 Mbyte 

Spam és 
vírusszűrés 

van 

Web tárterület  50 Mbyte statikus 

Szoftver  PPPoE 

Tűzfalas 
védelem  

- 

Bontás 24 órás  van 

Mail alias  van 

DNS  - 

Fix IP cím  IPv6 
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Mail relay  - 

Dial Up back-
up  

- 

ADSL router  - 

 
Szolgáltatáscsomagok üzleti előfizetők részére 
Csomag neve  Alfa, Tango, Bravo, Golf, Charlie, Echo, Sierra, 

Oscar, Delta, Zulu, Max, VDSL és PowerDSL 

Elérés (gép)  korlátlan 

E-mail cím  5 

E-mail 
tárterület/fiók  

20 Mbyte 

Spam és 
vírusszűrés  

van 

Web tárterület  75 Mbyte statikus 

Szoftver  PPPoE 

Bontás 24 órás  van 

Mail alias  10 

DNS  - 

Fix IP cím  IPv6 

Mail relay  - 

Dial Up back-
up  

- 

ADSL router  - 

 
Meghatározásra kerültek a Magyar Telekom Nyrt. szolgáltatási területen újonnan bevezetett DSL 
szolgátatáscsomagok listaárai: 
Otthoni (kizárólag lakossági telefonvonalon) 

Echo 16.000,-Ft 20.320,-Ft 

Zulu 20.000,-Ft 25.400,-Ft 

Max 22.000,-Ft 27.940,-Ft 

Üzleti 
Echo 24.000,-Ft 30.480,-Ft 

Zulu 35.000,-Ft 44.450,-Ft 

Max 40.000,-Ft 50.800,-Ft 

 
Helyi hurok átengedéssel nyújtott Xpress ADSL szolgáltatások listaárai 
T-Com/Drávanet területen 
Csomag neve Nettó 

havidíj 
Bruttó 
havidíj 

Otthoni (kizárólag lakossági telefonvonalon) 

Alfa 4.000,-Ft 5.080,-Ft 

Bravo 6.000,-Ft 7.620,-Ft 

Charlie 10.000,-Ft 12.700,-Ft 

Üzleti 
Alfa 8.000,-Ft 10.160,-Ft 

Bravo 11.000,-Ft 13.970,-Ft 

Charlie 16.000,-Ft 20.320,-Ft 

 
Vezeték nélküli (mobil) internet csomagok árai 

Csomag neve Havi díj önálló 
termékként 

nyújtott magán 
előfizetés esetén 

Havi díj 
csomagban 

nyújtott magán 
előfizetés esetén 

Havi díj önálló 
termékként 

nyújtott üzleti 
előfizetés esetén 

Havi díj 
csomagban 

nyújtott üzleti 
előfizetés esetén 

Mobilnet 5.000,-Ft 5.000,-Ft 5.000,-Ft 5.000,-Ft 
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1 G 

Mobilnet 
3 G 

7.500,-Ft 7.500,-Ft 7.500,-Ft 7.500,-Ft 

Mobilnet 
8 G 

10.000,-Ft 10.000,-Ft 10.000,-Ft 10.000,-Ft 

A normál adatmennyiség havi számlázási ciklusonként Mobilnet 1 G csomag esetében 1 Gbyte, 
Mobilnet 3 G esetében 3 Gbyte, Mobilnet 8 G esetében 8 Gbyte. 

Egyéb díjtételek 

• 1db SIM/USIM kártya egyszeri díja: 1.000,-Ft  

• 1db SIM/USIM kártya pótlási díja: 6.250,-Ft/alkalom  

• tovább szolgáltatások egyedi árajánlat alapján 
 
VI. Az ÁSZF módosítás indoka 
 
A Társaság „Internet szolgáltatások” Általános Szerződés Feltételei módosításra kerül, a jelenleg 
hatályos Általános Szerződés 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 és a hatósági iránymutatásoknak 
történő megfelelés (2003. évi C. tv. 128. § (4) bekezdése, 13/2011. (XII.27.) NMHH rendelet, 
TU/13353-3/2012. NMHH felhívás, OH/7812-1/2012. NMHH felhívás, CM/12733-10/2013. számú 
NMHH határozat) végett. 
 
VII. Az előfizetőt az ÁSZF jelen módosítása kapcsán megillető jogosítványok 
 
A 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. 
 
A Szolgláltató 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 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. 
 
Budapest, 2013. november 6. 
 
ULTRAWEB Kft. 


