NEXT-IT HUNGARY KFT.

Általános Szerződési Feltételek

Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton értesítjük Önt az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”)
132. §-a alapján, hogy a Next-IT Hungary Kft. az Eht. és a kapcsolódó végrehajtási
rendeletek előírásainak megfelelően az időközben bekövetkezett lényeges piaci
változások hatására, illetve az általános forgalmi adó mértékének változására tekintettel
módosította az internet és a telefonszolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési
Feltételeit is, továbbá szolgáltatásaink köre újabb szolgáltatással (ADSL 25 Szolgáltatás)
bővült.
A módosított Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének időpontja: 2009.
október 13.
Az alábbiakban röviden tájékoztatjuk az ÁSZF módosított pontjairól:
Internet szolgáltatás:
- A törvényi előírásoknak megfelelően az ÁSZF-ben feltüntetésre kerültek a szolgáltatási
mutatók célértékei (5.3.4.1) és az ADSL internet szolgáltatás le- és feltöltési értékei (4.
függelék)
- Új szolgáltatáscsomagként beépítésre kerültek az ADSL 25 szolgáltatás feltételei az
Általános Szerződési Feltételekbe (3. függelék (díjszabás); 4. függelék (ADSL le- és
feltöltési értékek);
A módosított Általános Szerződési Feltételek teljes szövege, illetve annak kivonata
elérhető a http://www.next-it.hu
weboldalon, illetve a Next-IT Hungary Kft.
ügyfélszolgálati
irodájában
(1161
Rózsa
u.34/a.).
Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül,
amennyiben pedig az ÁSZF módosításai Önt hátrányosan érintik, úgy a jelen értesítés
kézhezvételétől számított 15 napon belül jogosult Előfizetői szerződését felmondani
írásban
vagy
személyesen
ügyfélszolgálatunkon.
Felhívjuk azonban a tisztelt figyelmét, hogy amennyiben Önnek a Next-IT Hungary Kftvel határozott időre szóló Előfizetői szerződése van, amelyben a határozott idejű
elkötelezettség (hűségnyilatkozat vagy határozott idejű szerződés) fejében
kedvezményesen veszi igénybe szolgáltatásunkat, úgy csak abban az esetben mondhatja
fel az Előfizetői szerződést, ha a módosítások a kapott kedvezményeket hátrányosan
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érintik.
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jelen értesítés tartalma az elektronikus
hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes
szabályokról szóló 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet 5. § (1) bekezdése alapján készült.
Amennyiben a fentiekkel, illetve szolgáltatásainkkal kapcsolatban bármilyen kérdése,
észrevétele van, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az +36 40 200-848–as
„kék” telefonszámon, illetve az info@next-it.hu e-mail címen.
Budapest, 2009. október 13.

………………………………………………..
Next-IT Hungary Kft

Módosítva: 2009.10.22. 12:54:00

2. oldal

