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ÉRTESÍTÉS 
az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság „Beszédátviteli és távbeszélő szolgáltatások” Általános 
Szerződés Feltételeinek 2013. december 15. napjával hatályba lépő 

módosításairól 
 
 
A Társaság „Beszédátviteli és távbeszélő szolgáltatások” Általános Szerződés Feltételei módosításra 
kerül, a jelenleg hatályos Általános Szerződés Feltételek 9.2.1 pontjában rögzített lehetőségnél fogva, 
összhangban a 2003. évi C. tv. 132. §-ával, egyrészről a körülményekben bekövetkezett lényeges 
változásnak történő megfelelés, másrészről a jogszabályi környezettel való harmonizálás és a 
hatósági iránymutatásoknak történő megfelelés (2003. évi C. tv. 128. § (4) bekezdése, CM/12733-
10/2013. számú NMHH határozat) végett. 
 
I. Pontos utalások a „Beszédátviteli és távbeszélő szolgáltatások” ÁSZF módosított 
rendelkezéseire 
 
törzsszöveg 7.1.4. pont: pontatlan hivatkozás törlésre került 
törzsszöveg 7.2. pont: számlaküldési díjra hivatkozás törlésre, elektronikus és összevont 
számlaküldés esetére szóló kedvezménynyújtási lehetőség rögzítésre került 
törzsszöveg 9.2.5. pont: szövegismétlés korrigálásra került 
törzsszöveg 16.2.1. pont: ÁSZF módosításának és hatálybalépésének dátuma megadásra került 
II. sz. melléklet 2.2.2. pont: számlaküldés díja törlésre került 
II. sz. melléklet 2.4. pont: CPS szolgáltatás havi alapdíja meghatározásra került 
II. sz. melléklet 2.5. pont: VoIP szolgáltatás havi alapdíja meghatározásra került 
 
II. A módosítások lényegének rövid leírása 
 
A „Beszédátviteli és távbeszélő szolgáltatások” ÁSZF a „Beszédátviteli és távbeszélő szolgáltatások” 
ÁSZF 9.2.1. pontjában rögzített lehetőségnél fogva, összhangban a 2003. évi C. tv. 132. §-ával kerül 
módosításra. 
 
A jelen ÁSZF módosítással meghatározásra került(ek): 
- elektronikus és összevont számlaküldés esetére szóló kedvezménynyújtási lehetőség; 
- ÁSZF módosításának és hatálybalépésének dátuma; 
- CPS és VoIP szolgáltatás havi alapdíja. 
 
A jelen ÁSZF módosítással törlésre került(ek): 
- számlaküldési díjra történő hivatkozások; 
- 7.1.4. pontban szerepelt pontatlan hivatkozás; 
- 9.2.5. pontban szerepelt szövegismétlés. 
 
Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma 2013. november 6. hatálybalépésének dátuma 2013. 
december 15. napjára módosult. 
 
Az ÁSZF tartalomjegyzéke értelemszerűen módosult. 
 
III. A módosítások hatálybalépésének időpontja 
 
A módosítások hatálybalépésének időpontja egyöntetűen 2013. december 15. napja. 
 
IV. A közzétett ÁSZF elérhetősége 
 
www.externet.hu honlap nyitóoldala 
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V. Ha a Szolgáltató az előfizetői szolgáltatások díját módosítja, vagy a díjban foglalt 
szolgáltatás mennyiségét csökkenti, akkor a módosított díjat, mennyiséget és a változás 
összegét, több szolgáltatást tartalmazó díjcsomagok esetében szolgáltatásonként elkülönítve 
 
A számlaküldési díj törlésre került. 
 
CPS szolgáltatás havi alapdíja bruttó 5.000,-Ft. 
 
VoIP szolgáltatás havi alapdíja bruttó 5.000,-Ft. 
 
VI. Az ÁSZF módosítás indoka 
 
A Társaság „Beszédátviteli és távbeszélő szolgáltatások” Általános Szerződés Feltételei módosításra 
kerül, a jelenleg hatályos Általános Szerződés Feltételek 9.2.1 pontjában rögzített lehetőségnél fogva, 
összhangban a 2003. évi C. tv. 132. §-ával, egyrészről a körülményekben bekövetkezett lényeges 
változásnak történő megfelelés, másrészről a jogszabályi környezettel való harmonizálás és a 
hatósági iránymutatásoknak történő megfelelés (2003. évi C. tv. 128. § (4) bekezdése, CM/12733-
10/2013. számú NMHH határozat) végett. 
 
VII. Az előfizetőt az ÁSZF jelen módosítása kapcsán megillető jogosítványok 
 
Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőit, hogy a jelen értesítést követően 8 (nyolc) napon belül jogosultak 
előfizetői szerződésüket azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltató tájékoztatja a határozott 
időtartamra megkötött, és jelenleg is határozott időtartamra megkötöttnek minősülő Előfizetői 
szerződéssel rendelkező Előfizetőket, hogy tekintettel a határozott időtartamra történő szerződéskötés 
kapcsán nyújtott kedvezményekre felmondási jogukat csak a szerződéskötés kapcsán nyújtott 
kedvezmények egyidejű és egyösszegű teljesítése mellett gyakorolhatják, kivéve, amennyiben a 
módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz. 
 
Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőit, hogy amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos 
rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további 
jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú Előfizetői szerződést. Nem 
mondhatja fel az Előfizető a határozott időtartamú Előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az 
Előfizetői szerződést a határozott időtartalomból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte 
meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott 
kedvezményeket érinti, és az Előfizető felmondja a határozott időtartamú Előfizetői szerződést, a 
Szolgáltató az Előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső 
kedvezmény összegét. 
 
Budapest, 2013. november 6. 
 
EXTERNET Nyrt. 


