Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk Önt, hogy a FlashNet Kft. általános szerződési feltételei (ÁSZF) az alábbiak szerint
módosulnak:
I.
II.

III.

A módosítás hatályba lépésének időpontja: 2018.01.01.
A módosítás okai a következők:
1. Jogszabályváltozás:
a) 2017. évi LXXVII. törvény: az általános forgalmi adó törvény.
b) 1/2016. (I.15.) NMHH rendelet a kék számokra (06 40) kiadott engedély visszavonása
2017.12.31-ig.
2. Olyan módosítások, amelyek eredményezik az előfizetői szerződés feltételeinek módosítását:
sávszélesség bővítés, fogyasztói ár díjváltozása, szövegpontosítások, egyes pontok átszerkesztése.
Módosítás kivonatos leírása:
a) 2018.01.01-től az internet hozzáférés áfakulcsa 18%-ról 5%-ra csökken.
b) Az NMHH rendelete alapján 06 40 200 916-os telefonszámunk megszűnik 2017.12.31-én.
2018.01.01-től ingyenesen hívható 06 80 80 40 80 számon vagyunk elérhetőek ügyfeleink
számára. Ezen felül a 06 21 2000 200-as VOIP szám és 06 53 315 810 fax szám is bevezetésre
kerül.
c) A díjcsomagok sávszélessége a következők szerint módosulnak (ÁSZF. 1. A. melléklet):
Díjcsomag neve
Mini M
Alap M
Mega M
Extra M
Hiper M

2017.12.31-ig érvényes
Sávszélesség
le/fel (Mbit/s)
5,00/0,51
10,00/0,76
15,00/1,50
20,00/4,00
35,00/6,00

2018.01.01-től érvényes
Sávszélesség
le/fel (Mbit/s)
6,00/1,00
12,00/2,00
18,00/4,00
24,00/6,00
36,00/6,00

d) A szerződések bruttó díjai az alábbiak szerint módosulnak (ÁSZF. 1. A., 1. B. melléklet):
Díjcsomag neve
Mini M
Alap M
Mega M
Extra M
Hiper M
Panel Alap
Panel Szörf
Panel Mega

2017.12.31-ig érvényes
bruttó havidíjak (18% Áfa-val)
3540
4720
7080
12980
17700
2183
3540
5900

2018.01.01-től érvényes
bruttó havidíjak (5% Áfa-val)
3400
4500
6800
12400
16800
2100
3500
5800

Díjcsomag
különbözet
-140
-220
-280
-580
-900
-83
-40
-100

Abban az esetben, ha a fentiekben írt módosítás előfizetőink számára hátrányos rendelkezést
tartalmaz, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (5) bekezdésében írottak
szerint a jelen tájékoztatás kézhezvételének időpontjától számított 45 napon belül előfizetői
szerződéseiket annak határozott időtartama alatt is - további jogkövetkezmény nélkül felmondhatják. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú szerződést abban az
esetben, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények
figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Ha
felmondási jogukkal ezen időtartamon belül az előfizetők nem élnek, úgy ez a tény az ÁSZF
módosítás elfogadásának minősül. Az egyedi előfizetői szerződések, továbbá az ÁSZF jelen
módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Cegléd, 2017. november 29.
Üdvözlettel: FlashNet Kft.

