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Az Általános Szerződési Feltételeik és mellékletei alább felsorolt pontjai módosításra kerülnek az ÁSZF 7.2 pontjában 
rögzített lehetőségénél fogva.  
 
A módosítás indokául szolgál egyrészről a szolgáltató nevének módosulása GYŐR.NET Internetszolgáltató Kft-re, a 
fogyasztóvédelmi szabályok módosulása, így különösen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 
módosítása, a 17/1999 (II. 5.) Korm. rendelet módosítása, a 18/1999 (II. 5.) Korm. rendelet módosítása, a 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 
hatálybalépése, továbbá az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („EHT”) módosítása, valamint annak 
végrehajtási rendeleteként a 229/2008 (IX. 12.) Korm. rendelet hatálybalépése, másrészről az időközi felmerült 
pontosítási igények. 
 
Az ÁSZF módosított rendelkezéseinek kivonata: 
 
1. pont: Törzsszöveg módosul 
 1.1 pont: A Szolgáltató megnevezése módosul, kiegészül, 
 1.3 pont: ÁSZF időbeli hatálya módosul, kiegészül, 
 1.4 pont: Fogalomeghatározások módosul, kiegészül. 
2. pont: Törzsszöveg módosul: A szolgáltatások meghatározása kiegészül és módosul pontosítás okán 
3. pont: Törzsszöveg módosul, kiegészül  
 3.1 pont: Szerződéskötés formai és eljárási szabályai pontosítása, 
 3.2 pont: A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei változása okán. 
6. pont: Törzsszöveg módosul 
 6.1 pont: Nyilvántartás és értesítés,  
 6.2 pont: A legrövidebb szerződési időszak, az Egyedi Előfizető Szerződés tartama,  
 6.3 pont: Előfizető kötelezettsége pontosítása okán. 
7. pont: Törzsszöveg módosul 
 7.3.1 pont: A hozzáférési pont helyének megváltoztatása (áthelyezés), illetve  
 7.3.2 pont: Átírás módjának pontosítása okán. 
8.2. pont: Törzsszöveg módosul: Szünetelés a Szolgáltató részéről pontosítása okán. 
9. pont: Törzsszöveg módosul 
 9.1 pont: A Szolgáltatás korlátozásának esetei és  
 9.2 pont: A korlátozás megszüntetése  pontosítása okán. 
10. pont: Törzsszöveg módosul 
 10.3 pont: Az Egyedi Előfizetői Szerződés felmondása a Szolgáltató részéről pontosítása okán. 
11. pont: Törzsszöveg módosul  
 11.3 pont: Hibaelhárítás,  

11.4 pont: Hibaelhárítási célértékek és hibaelhárítás nem szerződésszerű teljesítése esetén a Szolgáltató által 
fizetendő kötbér összege pontosítása okán. 

12. pont: Törzsszöveg módosul 
 12.1 pont: Ügyfélszolgálat működése,  
 12.3 pont: Díjreklamáció pontosítása okán. 
14. pont: Törzsszöveg módosul: Előfizetői végberendezés csatlakozásának feltételei pontosítása okán. 
16. pont: Törzsszöveg módosul 

 16.1 pont: A díjszabás alapelvei módosul és kiegészül az akciós feltételek leírásával,  
 16.2 pont: A számlázás módja és díjbeszedés rendje pontosításra került, 
 16.3 pont: Előfizetési díjak pontosítás okán módosult, 
 16.4 pont: A hűségnyilatkozat alkalmazásának feltételeivel kiegészül. 
 
Az ÁSZF módosított mellékletei: 
 
1. számú melléklet: díjszabás 
2. számú melléklet: szolgáltatásokkal kapcsolatos minőségi és egyéb paraméterek 

 
 
 
 
 
 


