
 
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

Az INVITEL Távközlési Zrt. (1134 Budapest, Váci út 37., a továbbiakban: „Szolgáltató”) a lakossági 

előfizetőkre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 

2021. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

1. Az ÁSZF 4. számú Melléklete az alábbi pontokkal bővül:  

 

3.6 Váltószám- Bóly díjcsomag 

 

 Váltószám-Bóly díjcsomag 

Belépési díj (bruttó Ft) 4.000 Ft 

Havi díj (bruttó Ft) 1.990 Ft 

Kapcsolási díj  nincs 

Forgalmi díjak 
Percdíj (bruttó Ft)* 

Csúcsidő Kedvezményes 

Helyi településen belüli 0 Ft 

Helyi településen kívüli illetve 

Belföldi távolsági hívásirányba 
8 Ft 6 Ft 

Telenor hívásirányba 55 35 

Magyar Telekom hívásirányba 53 32 

Vodafone hívásirányba 57 38 

Nemzetközi 1 14,40 

Nemzetközi 2 20,40 

Nemzetközi 3 50,40 

Nemzetközi 4 62,40 

Nemzetközi 5 68,40 

Nemzetközi 6 78,00 

Nemzetközi 7 86,40 

Nemzetközi 8 94,80 



 
 

Nemzetközi 9 98,40 

Nemzetközi 10 144,00 

Nemzetközi 11 300,00 

 *másodperc alapú számlázás 

 

 

3.6.1 Díjcsomag igénybe vételének speciális feltételek 

 

A kedvezményes új vonal ajánlat kizárólag egyéni analóg vonal létesítésére vonatkozik Bóly Város 

közigazgatási területén, annak belterületén belül, amennyiben az igénylés szerinti felszerelési hely belterület 

és a bekapcsoláshoz szükséges valamennyi feltételt Bóly Önkormányzata, mint a helyi hozzáférési hálózat 

tulajdonosa és Ericsson, mint a helyi hálózat üzemeltetője biztosítja az előfizető részére. 

A kedvezményes vonal igénylését kizáró feltétel, ha Igénylőnek vagy a megjelölt felszerelési helyen Vele közös 

háztartásban élő személynek a Szolgáltatóval vagy a hozzáférést biztosító Szolgáltatóval szemben lejárt 

díjtartozása van, a díjtartozás kiegyenlítéséig. 

Amennyiben a későbbiekben olyan körülmény merül fel, mely alapján az igénylő a feltételekből kizárható, a 

díjcsomag és analóg hozzáférésre irányuló előfizetői szerződése a Szolgáltató  Általános Szerződési 

Feltételeiben ezen pontjában írottaknak megfelelően módosul. 

A szolgáltatás folyamatos biztosításához szükséges szünetmentes áramellátás biztosítása az előfizető 

felelőssége, ennek következményeiért Szolgáltató nem vállal felelőséget és Szolgáltatót kártérítési 

kötelezettség nem terheli. 

A szolgáltatás használatához szükséges végberendezést a Szolgáltató nem biztosítja, annak beszerzése, 

üzemben tartása az előfizető felelőssége. 

Az előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az analóg előfizetői jogviszonyát 12 hónapon belül felmondja, 

vagy a Szolgáltatónak a felmondásra okot ad, köteles kártérítés címén egy összegben megfizetni a 12 hónapból 

még hátralévő hónapokra járó havidíjat. A 12 hónap alatt a díjcsomagból másik díjcsomagba átlépés a vállalást 

nem sérti. 

Az igényelt díjcsomagra az akciós feltételeken túl az Általános Szolgáltatási Feltételek szerinti szabályok 

érvényesek.  

Előfizető igénybejelentése semmisnek tekintendő, az egyedi előfizetői szerződés nem jön létre, amennyiben 

annak létesítését Szolgáltató érdekkörén kívül eső ok miatt műszaki akadály miatt nem tudja teljesíteni. Ha 

Igénybejelentő befizetést teljesített, az igénybejelentés semmisségével egyidejűleg a befizetett díj(ak) 

Előfizető részére visszajár(nak). 

Az új díjcsomagot kizárólag egyéni bólyi előfizetők vehetik igénybe, amennyiben az igénybevétel általános 

feltételeinek és az akciós feltételeknek megfelelnek. 



 
 

A díjcsomag kizárólag abban az esetben igényelhető, ha az előfizető számára a bólyi Polgármesteri Hivatal egy 

nyilatkozatot állít ki, mely alapján az előfizető jogosulttá válik a díjcsomag igénybevételére! Ezt a nyilatkozatot 

minden esetben csatolni kell a szerződés mellé, nélküle a szerződés nem érvényes! 

A díjcsomag kizárólag analóg vonalon vehető igénybe. 

Amennyiben előfizető számhordozást kér – és az ennek megfelelő nyomtatványt kitölti – abban az esetben a 

számhordozás bruttó 3.110 Ft-os díja kiszámlázásra kerül az előfizetőnek. 

A díjcsomag 12 hónap hűségvállalással vehető igénybe. Amennyiben előfizető ezen időszak alatt megszűnteti 

a szolgáltatást, abban az esetben a hűségvállalásból hátra lévő hónapokra jutó havidíj az előfizetőnek 

kiszámlázásra kerül. 

 

 

Budapest, 2021. szeptember 9. 

 

Tisztelettel: 

INVITEL Távközlési Zrt. 

 

 


