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Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételekben történt
változásokról
Kedves Előfizetőink!
Szolgáltatási feltételeink változása szükségessé tette az Általános Szerződési Feltételeink
módosítását. A változásokat az alábbiakban foglaljuk össze. Az alább felsoroltakon kívül sok
elgépelési és nyelvhelyességi hibát javítottunk, telefonszámokat, e-mail címeket
aktualizáltunk. Javasoljuk, hogy a teljes ASZF-et olvassa el, amelyet a www.jacsa.net oldalon
talál meg.
- a 4. pont 3. bek-be minimális hardver- és szoftverigény került.
- a 7. pont címe kiegészült ezzel: „, jogok és kötelességek”.
- a 7. pontban és alpontjaiban az „ajánlat” szót a kifejezőbb „igénybejelentés” szóval helyettesítettük
- a 7.1 pont 2. mondata: „Szolgáltatás igénybevételére szóló kérést írásban, szóban személyesen, e-mailben,
vagy telefonon tehet meg az ügyfél.”
- a 7.1.1-be kötelező tartalmi elemként bekerült a telepítés címe és a telefonszám is.
- a 7.2.1 első mondatban a „haladéktalanul” szót „szerződéskötésig” -re cseréltük.
- 7.5 -ben a kötelező tartalmi elemeket az Egyedi Szolgáltatási Szerződés nyomtatványunknak megfelelően
pontosítottuk.
- 7.6 végére új mondat került: „A hűségnyilatkozat és a díjfizetés kezdő időpontja a hozzáférési pont üzembe
helyezésének időpontja.”
- a 7.7-et töröltük, a többi pont ezért eggyel előrébb csúszott, tehát a továbbiakban az új sorszámozást
követjük.
- a 7.8 pont utolsó mondatát áttettük a 7.7 pont végére és kiegészült ezzel: „, vagy Előfizető nem biztosítja
megfelelő időben a kiépítéshez szükséges bejutást.”
- 7.10 3. mondata ez lett: „Előfizető ilyen jellegű szándékát Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájához köteles
eljuttatni.”
- 7.13: az első mondat pontosítása: „Az előfizetések, illetve az Előfizetők adatainak nyilvántartása:”
- 7.14: az ügyfélszolgálatra vonatkozó 1. bekezdést töröltük. A 4. bekezdést áttettük a 7.13 végére. A – most
már - 3. bekezdésből a „bármikor” szót töröltük.
- a 7.18 1. bekezdést töröltük, mert lényegében a 7.15-ben benne van.
- a 7.18 3. és 4. bek.-t áttettük a 7.16 végére.
- a 7.18 pont címe „Viszonteladás, harmadik fél részére történő átengedés” lett.
- a 8. pontból az „-Átírás névváltozás következtében” bekezdés utáni két mondatot töröltük. A „-A
szolgáltatás-hozzáférés helyének és/vagy címzésének változtatása” bekezdésből a szolgáltató telephelye
megváltozásának esetét töröltük. A „-Változás az Előfizető adataiban, vagy azok kezelésében” bekezdés első
és második mondata: „Az Előfizető adataiban bekövetkező változást 8 napon belül írásban kell jelenteni a
Szolgáltató részére. A Szolgáltató a változást 1 munkanapon belül átvezeti.”, a harmadik mondatot töröltük.
Az utolső mondat: „A Szolgáltató az Előfizető kérésére módosíthatja az Előfizetői Szerződést, ha az Előfizető
személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be (átírás).”
- A 9. pontot több helyen pontosítottuk.
- A 11. pont első bekezdésének utolsó mondatát töröltük. A második mondat után beszúrva: „A határozott
idejű szerződést Előfizető Szolgáltató szerződésszegése esetén mondhatja fel.”
- A 14. pontból a kétszer szereplő mondatokat kivettük.
- A 17.2 második bekezdést áttettük a 17.1-be.
- A 17.8-ból kivettük az „, annak kamatával együtt” szövegrészt.
- A 17.9-es, 17.11-es és 17.12-es pontot pontosítottuk.

Az új ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2008. február 15.
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