INVINETWORK ÁSZF módosítás

Tisztelt Előfizetőnk!
Az Invinetwork Kft. az Általános szerződési feltételeit (ÁSZF) az egyedi előfizetői szerződésekre is
kiterjedő hatállyal a következők szerint módosítja 2020. október 1-vel:
ÁSZF törzsszöveg:
1.2. (1) az alábbira módosul:
A központi ügyfélszolgálat címe: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky utca 2.
Nyitvatartása:
H-Sz-P: 8:00-16:00
K-Cs: 10:00-18:00
10.2.1. (7) az alábbira módosul
A Szolgáltató belső adatvédelmi tisztségviselőt alkalmaz, aki jogosult és köteles kivizsgálni az
adatkezeléssel kapcsolatban érkezett bejelentéseket és panaszokat.
A Szolgáltató adatvédelmi tisztségviselője és elérhetőségei:
Név: Sárai Zsolt
Cím: 1012 Budapest, Márvány utca 17.
E-mail: zsolt.sarai@invinetwork.hu

ÁSZF 1. melléklet
C.2.1.2.1. (8) pont az alábbiakkal egészül ki:
(CGN: szolgáltató-szintű hálózati címfordítás (Carrier Grade NAT). CGN alkalmazása esetén a
Szolgáltató előfizetői egyetlen publikus IP-címen látszódnak, nem teszi lehetővé az előfizetői eszközök
portjaihoz való külső hozzáférést.)
C.2.1.3.1. (3) pont az alábbiakkal egészül ki:
(CGN: szolgáltató-szintű hálózati címfordítás (Carrier Grade NAT). CGN alkalmazása esetén a
Szolgáltató előfizetői egyetlen publikus IP-címen látszódnak, nem teszi lehetővé az előfizetői eszközök
portjaihoz való külső hozzáférést.)
C.2.1.4.1. (2) pont az alábbiakkal egészül ki:
(CGN: szolgáltató-szintű hálózati címfordítás (Carrier Grade NAT). CGN alkalmazása esetén a
Szolgáltató előfizetői egyetlen publikus IP-címen látszódnak, nem teszi lehetővé az előfizetői eszközök
portjaihoz való külső hozzáférést.)
C.2.2.6 az alábbira módosul:

2.2.6. Web tárterület bérlet szolgáltatás
A Szolgáltatást igénybe vevő Előfizető a Szolgáltató által biztosított szerveren különféle
dokumentumokat helyezhet el, amelyeket az Internetre kapcsolt számítógépek HTTP (HyperText
Transfer Protocol) protokollon keresztül érhetnek el* a http://invinetwork.hu/felhasználónév vagy a
C. 2.2.2. pontban szereplő saját domain név alatt. A Szolgáltató a dokumentumok tárolásához
szükséges tárhelyet, a dokumentumok HTTP protokollon való elérhetőségét, valamint a
dokumentumok Előfizető általi elhelyezéséhez szükséges FTP (File Transfer Protocol) elérést biztosítja.
A szerveren aktív tartalmak (PHP, Perl, MySQL stb.) elhelyezése nem lehetséges, ill. az FTP hozzáférés
átengedése vagy más célból való megosztása nem engedélyezett. A Szolgáltató nem vállal felelősséget
a tárhelyen elhelyezett dokumentumok tartalmáért, de az Internet szolgáltatók tanácsa weblapján
(www.iszt.hu) elérhető Internet használati irányelveknek meg nem felelő dokumentumokat szükség
esetén eltávolíthatja.
D.2.1.1.1. törölve
D.2.1.2. pontból az alábbi alcímek törölve:
Szöveges tájékoztatás számváltozásról
Indítójel díjszámláláshoz (Díjindító jel)
Vonalcsoport szolgáltatás (Hívássoroló-PBX)
Áramkör és kapcsolási szám tartalékolása
A hangposta szolgáltatás
ÁSZF 2. melléklet
C.2.2. pontban a mobileszköz csere díja és mobileszköz pótlás díja törölve
D.1.4. pontban a Hangposta szolgáltatás díjai törölve
D.3.4.1. pontban a Híváskorlátozás jelszóval, Szöveges tájékoztatás számváltozásról, „Ne zavarj”
szolgáltatás és Kezelői hívásfelajánlás letiltása törölve
- TV szolgáltatás: új csatornák indítása (Discovery ID, Food Network, Euronews), illetve egyes csatornák
(TV5 Monde, Davinci) terjesztésének megszüntetése (ÁSZF 1. sz. melléklet 1. függelék)

ÁSZF 1. melléklet 1. függelék
A csatornakínálat bővül:
- Discovery ID: Extra Csomag
- Food Network: Extra Csomag
- Euronews: Szuper Extra Csomag
A vállalt szerepeltetési időpont után, 2020. október 1-vel a csatornakínálatból kikerül:
- TV5Monde
- Davinci
Névváltozás:
- Kiwi TV új néven: TV2 KIDS
A módosításokat a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételében
bekövetkezett változás, az ÁSZF pontosítása, aktualizálása, továbbá a körülményekben bekövetkezett

változás indokolja, melyek nem eredményezik a szerződés feltételeinek lényeges módosulását. A
módosítások megtalálhatók az Invinetwork Kft. honlapján (www.invinetwork.hu) és valamennyi
ügyfélszolgálatán. Ügyfeleink a változásokról az Invinetwork hálózatából díjmentesen hívható
ügyfélszolgálati számon is tájékozódhatnak: 06 80 101 513.
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Invinetwork Kft.

