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Bejelentés ÁSZF módosításról.
A Győr.Net Internetszolgáltató Kft ezúton tájékoztatja Előfizetőit, hogy az Általános Szerződési
Feltételei 2013.11.01.-i hatállyal megváltoztatja
Az ÁSZF módosítás oka új díjcsomagok bevezetése, valamint néhány szolgáltatás díjainak változása.
Bejelentés új díjcsomagok bevezetéséről:
A Győr.Net Kft tájékoztatja előfizetőit, hogy CityLink és E-Link szolgáltatásaiban a meglévő
díjcsomagok megtartása mellett új díjcsomagokat vezet be. Az E-Link szolgáltatások 2013.11.01.-től
egyéni előfizetők részére is elérhetők. Ezzel egyidőben kialakításra került egy új, W-Link szolgáltatás,
mely egyéni és üzleti előfizetők részére egyaránt rendelkezésre áll.
A díjcsomagok részletes leírása megtalálható az ÁSZF 1. sz mellékletében, míg a díjcsomagok
szolgáltatási díjai a 2. sz mellékletben találhatók meg.
Bejelentés Díjszabás módosításáról
A Győr.Net Kft tájékoztatja továbbá előfizetőit, hogy Telefonszolgáltatása tekintetében a jelenleg is
elérhető VoIP XL díjcsomagban csökkentette a belföldi vezetékes és belföldi mobil irányú hívások díját.
Ugyanakkor a távközlési szektort sújtó különadó bevezetése miatt a Győr.Net hálózatából indított
hívásokra kiegészítő percdíjat kényszerültünk bevezetni.
A kiegészítő percdíj minden esetben megegyezik a kormány által kiszabott díj mértékével.
A díj perc alapú, üzleti előfizetők esetében nettó 3 Ft mértékű.
A kiegészítő percdíj maximális mértéke üzleti előfizetők esetében maximum 5000 Ft + ÁFA / hó /
azonosító.
A módosításokat tartalmazó Általános Szerződési Feltételek teljes szövege, ide értve a Díjszabást
(2. sz. melléklet) is Szolgáltató Ügyfélszolgálatán és honlapján 2013. október 01.-étől az Előfizetők
rendelkezésére áll. Amennyiben Tisztelt Előfizetőink a jelen módosítást nem kívánják elfogadni,
úgy az Eht. 132. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott következő jogokkal élhetnek:
Ha a szolgáltató az általános szerződési feltételekben meghatározott esetekben jogosult az általános
szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően
legalább 30 nappal az előfizetőket e törvényben foglaltak szerint értesíteni, az előfizetőket megillető
felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben az előfizető jogosult a módosítás
tárgyában megküldött értesítést követő 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására.”
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.”
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