Az iNET Shift Bt. értesíti előfizetőit, hogy 2016. december 15-i hatálybalépéssel változtatja az internet elérési Általános Szerződési
Feltételeit. A változtatásra hatósági előírások, valamint a piaci körülmények változása miatt volt szükség. Az ÁSZF-ben az alábbi
változások történtek:
Módosított pont

Módosítás leírása

1.4 ből 1.5 pont

Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége – pont át lett sorszámozva

1.5.

Törölt pont: 1.5. A felügyeleti szervek elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetősége)

1.6.1. és 1.6.2.

Törölt pontok

2. pont

Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei – teljes egészében átdolgozásra és átszámozásra került

3.1

3.1 pont elnevezése változott

3.3

3.3 pont elnevezése változott

4.1

4.1 pont megnevezése pontosításra került

4.3.2

4.3.2 pont törlésre került

5.2.1

5.2.1 pont kiegészült: "a díjfizetésre vonatkozó, annak esedékessé válást követő 8 napon belül megküldött"
szöveggel és a felsorolás után egy kiegészítő bekezdés került.

5.2.4

Az 5.2.4 pont kiegészült a korlátozással kapcsolatos információkkal (utolsó bekezdés).

6.2 és 6.3

6.2 és 6. 3 pontok felcserélésre kerültek, át lettek számozva. A pontok elnevezései módosításra kerültek.

7.2.1

A 7.2.1. pont törlésre került

7.3

A 7.3 pontba behelyezésre kerültek a A kártérítési eljárás szabályai a korábbi 6.2.7 pontból.

7.5

A 7.5 pont átszámozásra került a 7.4 pont alatt

8.1

Új pont került beszúrásra: 8.1. A telefonszolgáltatók esetében a számhordozással kapcsolatos eljárás
részletes szabályai

8.2

Új pont került beszúrásra: 8.2. Internet-hozzáférés szolgáltatók esetében a szünetmentes szolgáltatóváltással
kapcsolatos

8.3

Új pont került beszúrásra: 8.3. A közvetítőválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai a
közvetítőválasztást biztosító hálózati szerződésekben foglaltakkal összhangban

9.1

A szerződés időtartama pont tartalma módosult.

9.2 és 9.3 pontok

A 9. pontból áthelyezésre kerültek a 12. pont alá.

11.

A 11. pont megnevezése módosításra, pontosításra került.

11.1

Törlésre került a "Az Előfizető a jelen pont szerinti nyilatkozatát írásban jogosult módosítani és a
Szolgáltató a módosítást a nyilvántartásaiban legfeljebb 8 napon belül átvezeti." szövegrész.

12.

A 12. pont megnevezése változott

12.1, 12.2, 12.3, 12.4, Újra tördelésre került a 12. pont
12.5
12.5

12.5.1 b), h) pontok kiegészültek, illetve a k-m) pontok újként kerültek be.
12.5.2. g) pont kiegészült.
h) pontból törlésre került a "rendkívüli" kifejezés
i) pont 1-4 bekezdései újonnan kerültek be.
m-n) pontok újként kerültek be.

13.

A 14. pont átpontozásra került a 13. pontban

14.5

A 14.5 pont 14. pontba került.

Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz! Az ÁSZF-ek elérhetősége: www.is.hu oldalon. Határozatlan idejű
előfizetői szerződéssel rendelkező előfizetőink jogosultak arra, hogy a jelen közlemény közzétételét követő 8 (nyolc) napon belül
Előfizetői Szerződésüket felmondják. Amennyiben az előzőek szerinti 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. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett
kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. Aki jelenleg még nem előfizetője a iNET Shift Bt-nek, csupán
igénybejelentést tett szolgáltatásunkra, az a jelen közlemény közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belül minden hátrányos
jogkövetkezmény nélkül elállhat az előfizetői szerződés megkötésétől.

