
Tisztelt Ügyfelünk!  

 

Ezúton tájékoztatjuk az Általános Szerződési Feltételek 5.3-as pontja értelmében, 

hogy 2017. március 1. napjától az iData Kft. Általános Szerződési Feltételei 

az alábbi pontokban módosulnak. 

 

Székhely: 1103 Budapest, Gergely utca 112/C. 

2.5. pont: 2.5. A Megrendelő a határozott idejű szerződés leteltét követően kérheti a szolgáltatás 

szüneteltetését. Ebben az esetben a szerződésben foglalt havidíjak helyett havi 1000 Ft szüneteltetési 

díjat köteles fizetni, amely tartalmazza a GSM SIM kártyák fenntartási költségeit is.  Ebben az esetben 

a visszakapcsolás azonnali és díjmentes. A határozatlan időre szóló szerződés szüneteltetését évente 

legfeljebb 2 alkalommal lehet kérni, alkalmanként minimum 1 hónap időtartamra, azonban a 

szüneteltetés teljes időtartama nem haladhatja meg az évi 6 hónapot. A határozott idejű szerződés 

időtartama alatti szüneteltetési kérelem elfogadásáról a Szolgáltató egyoldalúan jogosult döntést hozni. 

Ha a Szolgáltató a szüneteltetéshez hozzájárul a szüneteltetés időtartamával a határozott idejű szerződés 

hatálya meghosszabbodik. A szünetelés gyakoriságára és időtartamára a határozatlan idejű szerződés 

szabályait kell alkalmazni. 

4.1. pont: A jótállás időtartama határozott idejű szerződés esetén a határozott idejű szerződés teljes 

idejére fennáll. Ha a határozott idejű szerződés a határozott idő lejártát követően határozatlan idejűvé 

válik, a jótállás kizárólag a határozott idő időtartama alatt vehető igénybe. A határozatlan időre kötött 

szerződés esetén a Szolgáltató minden beszerelt eszközre 12 hónapos jótállást nyújt. A jótállás 

időtartama semmilyen körülmények között és semmilyen módon nem hosszabbodhat meg, még azon 

eszközök esetében sem, amelyek tekintetében a Szolgáltató a jótállásból eredő kijavítási vagy kicserélési 

kötelezettségének eleget tett. Az egyedi szerződés a jótállás időtartamát ettől eltérően is szabályozhatja. 

4.3. pont: Amennyiben a Megrendelő és a Szolgáltató a határozott idejű szerződés lejártát követően a 

közöttük lévő jogviszonyt újabb határozott idejű szerződés megkötésével meghosszabbítják, a jótállás 

időtartama csak abban az esetben lesz érvényes az újabb szerződés teljes időtartamára is, amennyiben 

erről a felek az egyedi szerződésben kifejezetten rendelkeznek. 

6.1. pont: A számla kiállítása a 2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról szóló törvény vonatkozó 

rendelkezéseinek megfelelően történik. 

 

A módosított ASZF teljes terjedelmében ide kattintva érhető el. 

 

Az ASZF 5.4-es pontja értelében felhívjuk ügyfeleink figyelmét az alábbiakra: 

 

Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek módosítása a Megrendelőre nézve a korábbiakhoz képest lényegesen hátrányosabb 
rendelkezéseket tartalmaz úgy a Megrendelő az egyedi szerződést a módosítás közzétételétől számított 15 napon belül a 30 napos felmondási 

idő figyelembe vételével írásban felmondhatja.  

 

Tisztelettel,  

Ügyfélszolgálati Osztály  

iData Kft.  

info@idata.hu  

+36 21 2000 600 

 

Budapest, 2017. január 27. 
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