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InterNet-X Magyarország Kft. 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA 

 

Változások jegyzéke 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2013. április 1.-én hatályba lépő ÁSZF-ben az alábbi 
változásokat hajtjuk végre.  

A változások nem érintik hátrányosan az előfizetők érdekeit. 

1.1. A Szolgáltató neve, címe 

Aktualizálásra kiegészítésre került a szolgáltató adataiban bekövetkezett változások (székhely és 

telephely cím). 

Székhely: 5600 Békéscsaba, Jókai u. 23/7.  

1.2. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

E-mail: ugyfelszolgalat@internet-x.hu 

7.6 Elektronikus számla 

10.4. Az adatvédelmi felelős 

A Szolgáltató által az adatvédelmi feladatok ellátására kinevezett személy változása: 

Lovászné Melis Brigitta 

16.1.1 RLAN Internet hozzáférési szolgáltatás leírása: (2013.04.01-től nem rendelhető) 

16.1.3 Egyéb díjak az alábbi díjakkal egészülnek ki:  
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Ki- és visszakapcsolási díj - díjhátralékos előfizető esetében 4 001 Ft

Kiszállási díj, nem hibaelhárításkor - előfizető kérésére 4 001 Ft

Expressz kiszállási díj, nem hibaelhárításkor - előfizető kérésére 6 350 Ft

Számlamásolat díja, egy oldalas (vagy első oldal) 635 Ft

Számlamásolat díja, minden további oldal 110 Ft

Szünetelés aktiválási díja 1270 Ft

Szünetelés visszakapcsolási díja 1270 Ft

 

16.2.2 CLAN Internet hozzáférési szolgáltatás leírása: (2013.04.01-től nem rendelhető) 

16.2.3 Egyéb díjak az alábbi díjakkal egészülnek ki 

Ki- és visszakapcsolási díj - díjhátralékos előfizető esetében 4 001 Ft

Kiszállási díj, nem hibaelhárításkor - előfizető kérésére 4 001 Ft

Expressz kiszállási díj, nem hibaelhárításkor - előfizető kérésére 6 350 Ft

Számlamásolat díja, egy oldalas (vagy első oldal) 635 Ft

Számlamásolat díja, minden további oldal 110 Ft

Szünetelés aktiválási díja 1270 Ft

Szünetelés visszakapcsolási díja 1270 Ft

 

A fenti módosításokkal kapcsolatban tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy az Előfizető jogosult szerződését 15 
napon belül hátrányos jogkövetkezmények nélkül felmondani. Amennyiben Előfizető határozott időtartamra 
kötelezettséget vállalt, a felmondáskor a kötelezettség vállalásért cserébe kapott kedvezményeit elveszíti, azok egy 
összegben esedékessé válnak a szerződés megszűnésének napján.  

Az ÁSZF megtalálható az internet-x.hu oldalon valamint Ügyfélszolgálati Irodánkban az 5600 Békéscsaba, Jókai u. 
23/7. alatt. 

 

Békéscsaba, 2013.02.28.  

 

 

Miszori Attila 

        Ügyvezető igazgató sk. 


