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KÖZLEMÉNY
Tisztelt Ügyfelünk!
Az EQNet zRt. tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy az Általános Szerződési Feltételeit az alábbiaknak megfelelően változtatja
meg.
A 2010. szeptember 19-én hatályba léptetni szándékozott Általános Szerződési Feltételeinkben – az EQNet székhelyváltoztatása,
a felügyelő hatóság nevének megváltozása, illetve egy új szolgáltatás bevezetése kapcsán – az alábbi módosításokat kívánjuk
végrehajtani:
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A Szolgáltató megnevezése, székhelye

EQnet Infokommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 19.
Cégjegyzékszáma a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon: 01-10-044211
Adószám: 11920270-2-41
A Nemzeti Hírközlési Hatóság neve, a változásnak megfelelően, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra módosításra került
minden előfordulás során.
Azonnali visszakapcsolási díj szolgáltatás bevezetésre került:
Azonnali visszakapcsolási díj: a Szolgáltató 4.000 Ft+Áfa összegért azonnal, a befizetés igazolása, azaz az Eht. 137. §. (4)-ben
szereplő korlátozás indokának megszüntetésének igazolása nélkül újból biztosítja a szolgáltatást az Előfizető számára,
amennyiben a szolgáltatás korlátozására számlatartozás miatt került sor. Az azonnali visszakapcsolás igénybevétele esetén az
Előfizető köteles 5 napon belül a lejárt tartozásait a Szolgáltató felé rendezni, és ezt hitelt érdemlően bizonyítani a Szolgáltató
felé, ellenkező esetben a Szolgáltató a 6. napon a szolgáltatást ismételten korlátozza. Az azonnali visszakapcsolás ismételt
igénybevételére 30 napon belül nincs kétszer lehetőség, és későbbi esetben is csak akkor, amennyiben a megelőző korlátozást
indokoló szerződésszegés az adott 5 napos határidőn belül megszüntetésre és igazolásra került.

Az ÁSZF és kivonata elérhető az EQNet weboldalán: a http://www.eqnet.hu oldalon, illetve az Ügyfélszolgálaton. Amennyiben
Tisztelt Előfizetőnk a jelen módosítást nem kívánja elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. §
(4) és (5) bekezdéseiben szabályozott módon 8 illetve 15 napon belül felmondással élhet. Ha a szolgáltató az általános
szerződési feltételekben meghatározott esetek egyikében élt az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításával, 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 (hűségidő) 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. Az ÁSZF módosítás elfogadásának minősül, ha az Előfizető a nyilatkozatot elmulasztja, illetve ha a
szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.
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