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InterNet-X Magyarország Kft. 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA 

Változások jegyzéke 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2018. szeptember 29-én hatályba lépő Internet hozzáférési szolgáltatásunk Általános Szerződési Feltételeiben 

(ÁSZF-ben) az alábbi változtatást hajtjuk végre. 

1.  Az ÁSZF törzs 1.5 pontja az alábbiak szerint módosul: 

c., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény (Ekertv.) 

l.) Az Eht. módosításáról szóló 2017. évi LXXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: 2017. évi LXXXVIII. törvény) megállapított Eht. 127. § (4d) 
bekezdést a 2017. évi LXXXVIII. törvény 2017.10.24. napi hatálybalépését megelőzően megkötött, a 2017. évi LXXXVIII. törvény 
hatálybalépésekor hatályos határozott időtartamú előfizetői szerződésekre is alkalmazni kell. 

m.) A 2017. évi LXXXVIII. törvénnyel megállapított Eht. 127. § (6) bekezdést és 134. § (14) bekezdést a 2017. évi LXXXVIII. törvény 
hatálybalépését megelőzően megkötött határozott időtartamú előfizetői szerződésekre is alkalmazni kell, azzal, hogy a 134. § (14) bekezdésében 
szabályozott tájékoztatási kötelezettségnek a Szolgáltató az olyan határozott időtartamú előfizetői szerződések esetében köteles eleget tenni, 
amelyekben a szerződés időtartama a 2017. évi LXXXVIII. törvény 2017.10.24. napi hatálybalépését követő 90. napot követően telik el, 

n) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló 2017. évi CXXXVIII. törvénnyel megállapított Eht. 132. § (10) és (11) 
bekezdését a 2017. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépését (2017.X.24.) megelőzően megkötött szerződésekre is alkalmazni kell. 

o) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (GDPR), 

p) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. július 12-i 2002/58/EK IRÁNYELVE az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes 
adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről („Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”) 

q) a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, 

r) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.),s) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.). 

s) a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 

2., 1.6-ból A Felügyeleti szervek elérhetőségei áthelyezése a 6.6 pontba 

3., 9. Az előfizetői szerződés időtartam módosítása, aktualizálása   

4. AZ ÁSZF törzs 10.2 pontja az alábbiak szerint módosul: 

10.2.2. A Szolgáltató az általa nyilvántartott adatokat csak az 5. sz. melléklet szerinti időtartamig tárolhatja, őrizheti, kezelheti. 

10.2.3. A Szolgáltató az Előfizető adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak az 5. sz. melléklet szerint teljesíthet. 

5., Az ÁSZF törzs 16. 1. melléklet az alábbiak szerint módosul: 

Egyéb díjak megnevezésében az 5 GHz elnevezés AirNET elnevezésre módosul. 

X-LAN-44 internet szolgáltatás igényelhető FTTH-FTTB területen egyaránt. 
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Mikrohullámú hálózaton nyújtott Internet hozzáférési szolgáltatásban adatforgalmi korlátok  
LAKOSSÁGI Internet hozzáférési szolgáltatási csomagok: Békéscsaba- AirNET 

Az InterNet-X fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleinek sávszélességét adott havi 500 GB adatforgalom elérése után 0,5/ 0,25 Mbit/s-ra 
csökkentse (Extrém használat). 

LAKOSSÁGI Internet hozzáférési szolgáltatási csomagok: Békés, Csanádapáca, Dévaványa, Gyomaendrőd, Kamut, Mezőhegyes, Orosháza - 
AirNET 

Az InterNet-X fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleinek sávszélességét adott havi 250 GB adatforgalom elérése után 0,5/ 0,25 Mbit/s-ra 
csökkentse (Extrém használat). 

ÜZLETI Internet hozzáférési szolgáltatási csomagok: Békéscsaba- AirNET 

Az InterNet-X fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleinek sávszélességét adott havi 1 Terabyte adatforgalom elérése után 1/0,5 Mbit/s-ra 
csökkentse (Extrém használat). 

ÜZLETI Internet hozzáférési szolgáltatási csomagok: Békés, Csanádapáca, Dévaványa, Gyomaendrőd, Kamut, Mezőhegyes, Orosháza - 
AirNET 

Az InterNet-X fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleinek sávszélességét adott havi 750 GB adatforgalom elérése után 1/0,5 Mbit/s-ra csökkentse 
(Extrém használat). 

Saját vezetékes vagy Optikai hálózaton nyújtott Internet hozzáférési szolgáltatás 

Lakossági ügyfeleknek – társasházi környezetben - FTTH-FTTB 

Az InterNet-X fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleinek sávszélességét adott havi havi 3 Terabyte (kb. 600 DVD tartalom) letöltés után 10 
Mbit/1Mbit/s-re csökkentse. X-NET-44 csomag esetén 1/0,5 Mbit/s-re csökkentse. (Extrém használat). 

ÜZLETI ÜGYFELEKNEK TÁRSASHÁZI KÖRNYEZETBEN - FTTH-FTTB 

Az InterNet-X fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleinek sávszélességét adott havi 8 Terabyte adatforgalom elérése után 20/5 Mbit/s-ra csökkentse 
(Extrém használat). 

6., Az ÁSZF törzs 20. pontja az alábbiak szerint módosul: 

5 számú melléklet átfogó módosításra került a GDPR-nak való megfelelés érdekében 

Az új teljes ÁSZF, ügyfélszolgálatunkon az 5600 Békéscsaba, Jókai u. 23/7 alatt, honlapunkon, a www.internet-x.hu oldalon megtalálhatóak. A 
módosítások közzététele az információs tv csatornánkon is folyamatosan megtekinthető. 

 

Békéscsaba, 2018.08.29. 

         

InterNet-X Magyarország Kft. 

http://www.internet-x.hu/
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