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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”) 2017. január 01-től módosult.
Az ÁSZF módosításának okai
1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) az elektronikus hírközlési előfizetői
szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015 (III. 30) NMHH rendeletben (a továbbiakban: Eszr.)
meghatározott általános szerződési feltételekre (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozó módosítási kötelezettséget írt
elő.
2. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása értelmében az internet-hozzáférési
szolgáltatást terhelő általános forgalmi adó a jelenlegi 27%-ról 2017. január elsejétől 18%-ra csökken.
3. 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:
Az ÁSZF a törvényben meghatározott egyéges tartalmi szekezetbe foglalva módosul.
Az ÁSZF az alábbiakkal egészül ki:
7.1.1. Az Előfizető az előfizetői szolgáltatásokért a 4. sz. melléklet szerinti rendszeres díjakat köteles fizetni.
Rendszeres díjak: havi előfizetési díj, előre fizetett díj, csökkentett előfizetési díj, adminisztrációs díj.
4.c. sz. melléklet - Díjmeghatározások 1. pontja szerint a Szolgáltató a papír alapú számla előállítási díjaként
rendeszeres adminisztrációs díjat számol fel.
7.1.4. Amennyiben az Előfizető ehhez hozzájárul, a Szolgáltató a számlát postai út helyett elektronikus levélben
vagy elektronikus számla bemutatási rendszer útján is megküldheti az Előfizető részére. A Szolgáltató ebben az
esetben az Előfizető részére díjkedvezményt adhat, az Előfizető mentesül az adminisztrációs díj megfizetése
alól.
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), továbbá az ügyfélszolgálaton.

Jászdózsa, 2016. november 30.
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