
 
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

Az INVITEL Távközlési Zrt. (1134 Budapest, Váci út 37., a továbbiakban: „Szolgáltató”) a lakossági 

előfizetőkre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 

2020. május 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

1. Az ÁSZF Törzsszövegét az alábbiak szerint módosítjuk: 

Az ÁSZF Törzs 8.2.1. 4-es pontjának b, pontját az alábbiak szerint módosítottuk:  

b.)  Vodafone Magyarország Zrt. 

Az ÁSZF Törzs 1.2 1-es pontját az alábbiak szerint módosítottuk:  

A központi ügyfélszolgálat nyitvatartása: Hétfő, Szerda, Péntek: 08:00-16:00; Kedd, Csütörtök: 10:00-18:00 

2. Az ÁSZF 1. számú melléklet függelékét az alábbiak szerint módosítjuk: 

Az ÁSZF 1. számú melléklet függelékének D. IPTV szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi 

területét az alábbi településsel bővítettük: 

Királyhegyes 

Az ÁSZF 1.sz. melléklet függelékének 1.3.1 és 2.1.1 pontját az alábbiak szerint módosítjuk: 

A Dorcel TV és a Playboy TV Europe csatornák kikerültek az XXL 24 díjcsomagból. 

3. Az ÁSZF 3. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítjuk: 

 

A Playboy TV Europe csatorna kikerült a lezárt díjcsomagokból. 

4. Az ÁSZF 2. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítjuk: 

 

Az ÁSZF 2.sz. mellékletének 3.5 és 3.6 pontjában a hívószám tartományok kijelölésre jogosult 

hírközlési szolgáltató nevét (UPC Magyarország Kft.) az alábbiak szerint módosítjuk: 

 

Vodafone Magyarország Zrt. 

 

5. Az ÁSZF 4. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítjuk: 

 

Az ÁSZF 4. számú mellékletének 3.2-es pontját az alábbiakkal egészítjük ki: 

Az akció lezárul 2020. május 31. napján. 

 

Az ÁSZF 4. számú melléklete az alábbi 3.7-es ponttal bővült: 
 
Internet-szolgáltatást tartalmazó 2019.05.01-el bevezetett díjcsomag igénybe vétele esetén, amennyiben az 
Előfizető elektronikus számlázási módot választ, a Szolgáltató kedvezményt biztosít a szolgáltatás(ok) havi 
díjából. Az e-számla kedvezmény mértéke havi 300 Ft. 



 
 

E-számla igénylése esetén a számlát nem papír alapon, hanem elektronikus úton e-mailben kerül kézbesítésre 
az Előfizető részére, melyhez regisztrálnia nem szükséges. Új ügyfelek esetén az első három hónapban az e-
számla kedvezménnyel csökkentett havi díjat számlázzuk, amennyiben ez idő alatt nem regisztrál az e-számla 
szolgáltatásra, úgy a havi díj a 4. hónaptól bruttó 300 Ft-tal megemelkedik. Meglévő ügyfelek esetén az e-
számla kedvezmény igénybevételéhez telefonon vagy személyes az Invitel pontokon történő igénybejelentés 
szükséges. 
Egyéb díjcsomagok igénybevétele esetén az e-számla kedvezmény mértéke havi bruttó 100 Ft, melyet az 
igénybejelentést követően biztosít a Szolgáltató az Előfizetők részére. 
 
Tört hónapú igénybevétel esetén a Szolgáltató az e-számla kedvezménynek az időarányos részét nyújtja. 
Amennyiben az ügyfél több e-számla kedvezményre jogosító szerződéssel rendelkezik és egy összevont 
számlát kap, úgy az e-számla kedvezményre egyszer jogosult. 
 
Az e-számla kedvezmény további részletes feltételei megtalálhatók a http://www.invitel.hu/lakossagi/e-

szamla oldalon. 

 

Amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, az 

Előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények 

nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. 

Az Előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további 

jogkövetkezmények nélkül felmondani. 

 

 

 

Budapest, 2020. április 30. 

 

Tisztelettel: 

INVITEL Távközlési Zrt. 


