GYŐR.NET Kft.

KÖZLEMÉNY ÁSZF MÓDOSÍTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A GYŐR.NET Kft. ezúton tájékoztatja, hogy az Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 2009. október 13-tól módosulnak,
mely módosulások 2009. november 13-án válnak hatályossá.
Az Általános Szerződési Feltételek és mellékletei alább felsorolt pontjai módosításra kerülnek az ÁSZF 7.2 pontjában
rögzített lehetőségénél fogva.
A módosítás indokául szolgál új szolgáltatás, díjcsomagok bevezetése és az ügyfélszolgálat elérhetőségének kibővítése.
Az ÁSZF módosított rendelkezéseinek kivonata:
3. pont: Törzsszöveg módosul, kiegészül.
3.2 pont: Új ponttal egészül ki: Mikrohullámú Internet hozzáférés.
3.3 pont: Új ponttal egészül ki: SPAM szűrés.
12.pont Törzsszöveg kiegészül.
12.1 pont: Ügyfélszolgálat elérhetősége bővül.
15. pont Törzsszöveg kiegészül.
15.5 pont: Új ponttal egészül ki: Adatszolgáltatás az Előfizető számára, betekintési jog.
Az ÁSZF módosított mellékletei:
1. számú melléklet: díjszabás – kiegészítés új díjcsomagok, szolgáltatások.
2. számú melléklet: szolgáltatásokkal kapcsolatos minőségi és egyéb paraméterek kiegészítése új díjcsomagok
paramétereivel.

Tudnivaló az ÁSZF módosítás szabályozásáról:
A szolgáltató az előfizetői szerződést csak az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani:
1.

2.
3.

az egyedi előfizetői szerződésben vagy ÁSZF-ben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály
vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a szerződés
feltételeinek lényeges módosítását;
jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy
a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Jogosult továbbá a szolgáltató az előfizetői szerződés egyoldalú
módosítására az előfizetői igények mind szélesebb kiszolgálása érdekében Az Előfizető tudomásul veszi továbbá, hogy a Díjszabás
feltételeit a Szolgáltató időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosíthatja. A Szolgáltató a módosításról az előfizetőit
tájékoztatja. A Díjszabás-módosítás elfogadásának minősül, ha az Előfizető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is
igénybe veszi. Amennyiben az Előfizető nem fogadja el a megváltozott díjtételt, úgy az Előfizető a szerződést kifejezett
nyilatkozatával felmondhatja. Az Előfizetői szerződés (ÁSZF vagy Egyedi Előfizetői Szerződés) egyoldalú módosítása esetén a
Szolgáltató a módosítás hatályba lépését megelőzően 30 nappal hirdetményben értesíti az Előfizetőket kivéve, ha a módosítás új
szolgáltatás bevezetése miatt vált szükségessé, és az a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosítással
kizárólag valamely előfizetői díj csökken és egyidejűleg tájékoztatja őket a felmondás feltételeiről, valamint ügyfélszolgálatán
közzéteszi a módosítást A nyilatkozattétel elmulasztása - mint ráutaló magatartás - elfogadásnak minősül, ha a felek erről az
egyedi előfizetői szerződésben előzetesen megállapodtak a következő kivétellel: A nyilatkozattétel elmulasztása - ráutaló
magatartással létrejött előfizető szerződés kivételével - nem minősülhet az előfizető, illetve igénylő számára többletterhet jelentő,
az adott (előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező
szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának.

Vita esetén a szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról az előfizetőt a törvényben előírt módon és időpontban
értesítette.
Az előfizetői szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén, amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos
rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani
az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt
arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények
figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott
kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés
felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét.
A változás az Egyedi Előfizetői Szerződésében szereplő árakat nem érinti.
Amennyiben 8 napon belül jelen módosítással kapcsolatban nem nyilatkozik, akkor azt az új feltételek elfogadottnak tekintjük.
Az Általános Szerződési Feltételek megtekinthetőek a GYŐR.NET Kft. ügyfélszolgálatán, vagy a http://www.gyor.net/ weboldalon
2009.10.13.-tól.
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