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Az RDI Kreatív Stúdió Kft. Közleménye az
Általános Szerződési Feltételek módosításáról

Az RDI Kreatív Stúdió Kft. (”Szolgáltató”) tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Vezeték nélküli
internetszolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei („ÁSZF”) 2018. január 01-től módosul.
Az ÁSZF módosításának okai
1. 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 (a továbbiakban:
ÁFA) mértéke
2018. január 1-től 18%-ról 5%-ra csökken, ennek megfelelően az internet-hozáférési
szolgáltatások díja a 4. számú melléklet szerint csökken.
2. Az előfizetői szerződés feltételeinek lényeges módosítását nem eredményező, az ÁSZF szövegének az Előfizetők
jogait nem, vagy csak minimális mértékben érintő pontosítása, kiegészítése.
Az ÁSZF az alábbiakban módosul:
7.1.11. Az elektronikusan küldött számla, távnyomtatás
7.1.11.1. A Szolgáltató az Előfizető igénye, ráutaló magatartása (pl. számlafizetéssel) esetén a számlát (pl. pdf)
eljuttatja elektronikus úton. Az elektronikusan küldött bizonylatot az Előfizető kinyomtatja (távnyomtatás). Az
elektronikusan küldött bizonylat kinyomtatva adóigazolásra alkalmas, tartalmazza mindazon adatokat, amelyeket
a papíralapon kibocsátott számla.
9.2. A határozott időtartamú előfizetői szerződés legfeljebb 12 hónapra köthető meg azzal, hogy a szerződés
megkötését megelőzően fel kell ajánlani a határozatlan időtartamú előfizetői szerződés megkötésének
lehetőségét és be kell mutatni azok részletes feltételeit.
9.9. Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további
jogkövetkezmények nélkül felmondani.
Az ÁSZF az alábbiakkal egészül ki:
4. SZÁMÚ MELLÉKLET - Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások
A 2018.01.01. elötti díjcsomagok értékesítése megszünt, helyettük új lakossági (Itthoni, Hazatérő, Maradok)
valamint üzleti (Mikro, Makro, Mamut) díjcsomakok kerültek bevezetésre.
Továbbiakban értesítjük előfizetőinket, hogy az ALAP csomag letöltési sebessége 5Mbps-ről 10Mbps-re és a
HALADÓ csomag letöltési sebessége 10Mbps-ről 20Mbps-re emelkedett.
Jelen egyoldalú módosítások az ÁSZF 12.1 pontja szerint illetve az Eth. 132. § értelmében az Előfizető részére
felmondási jogot nem keletkeztetnek. A módosított ÁSZF egységes szerkezetbe foglalt szövege, valamint azok Kivonata
megtekinthető az RDI Kreatív Stúdió Kft. internetes honlapján (www.jasznet.hu/dokumentumtar), továbbá az
ügyfélszolgálaton.

Jászdózsa, 2017. november 30.
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