Közlemény
Általános Szerződési Feltételek módosulásáról

Tisztelt Előfizetőink!
Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a Seltech Bt. 2018. év január.- napi hatállyal módosítja
internet- hozzáférési szolgáltatás
Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) az alábbiak szerint:
1.

Internet-hozzáférési szolgáltatás díjak módosulnak (csökkennek) az ÁFA mértékének 2018.
január 1. napjától 5 %-ra történő változása miatt - ASZF I. sz. Melléklet 7. 1. pont.

2. Új akciós díjcsomagokat kínálunk egyéni és üzleti előfizetők részére - ASZF I . sz. Melléklet
7.3. pont
A módosítások indokául szolgál , hogy az Országgyűlés elfogadta az egyes adótörvények és más
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvényt, melynek alapján módosult az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és ezáltal - az internet széles körű
hozzáférhetőségének és megfizethetőségének biztosítása érdekében a Digitális Jólét Program
keretében - az internet-hozzáférési szolgáltatás esetén az általános forgalmi adó (ÁFA)
mértéke 2018. január 1-től 5%-ra csökken.

.
Az előfizetői szerződések, továbbá az ÁSZF jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
A Seltech Bt. internet-hozzáférési szolgáltatására vonatkozó ÁSZF teljes szövege megtekinthető
ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.selcom.hu weboldalon. Internet-hozzáférési
szolgáltatás díjainak módosítását, melyet az ÁFA mértékének 2018. január 1. napjától 5 %ra történő változása miatt szolgáltatói kötelezettségünk, az előfizetői szerződések (mind az
általános szerződési feltételek, mind az egyedi előfizetői szerződések) módosításával
végrehajtottuk
Amennyiben a fenti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az
értesítést követő 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott
időtartamú előfizetői szerződést.
Nem mondhatja fel a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha
kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az
előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás
a kapott kedvezményeket nem érinti.
Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és felmondja a határozott időtartamú
előfizetői szerződést legfeljebb 8 nap felmondási idővel, nem követelhetjük a szerződés felmondását
követő időszakra eső kedvezmény összegét és az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő
lejártáig jogosultak vagyunk felszámítani.
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