
 

Közlemény ÁSZF változásról 
 

 

FONTOS KÖZLEMÉNY: ZNET TELEKOM ZRT. BANKSZÁMLASZÁM VÁLTOZÁS! 
 

Az MNB visszavonta számlavezető bankunk a Sberbank Magyarország Zrt. tevékenységi engedélyét és elrendelte annak 

végelszámolását. Ennek okán a korábbi bankszámlánkra sem utalás, sem postai készpénzátutalás (sárga csekk) nem teljesül. 

Kérjük előfizetőinket, hogy számlatartozásaikat a jövőben az MKB Banknál vezetett új bankszámla számunkra teljesítsék. 

 

Az új számlaszámunk: 10300002-13305704-00014903 
 

A 2022 március 1 előtt kiállított számlák kifizetésével kapcsolatban részletes információkat talál honlapunkon: https://www.zt.hu 

https://zt.hu/hirek/420/fontos-kozlemeny-znet-telekom-zrt.-bankszamlaszam-valtozas.html 

 

 

Tisztelt Előfizetőnk! 

 

I. Ezúton értesítjük, hogy a ZNET Telekom Zrt. 2022.04.01 hatállyal az alábbiak szerint módosítja az Általános Szerződési 

Feltételeit (ÁSZF). 

1. A módosítás oka: Egyes adminisztratív díjtételek megváltozása, 

 

2. A módosítás leírása: 

Szolgáltató a 4.a sz. mellékletben megváltoztatta néhány adminisztrációs és egyéb díjtétel díját az alábbiak szerint: 

 

a. Eltörlésre került a díjcsomag váltás díja 

b. Kiszállási díj helyben: 10 160 Ft 

c. Szerelői munkadíj: 10 160 Ft 

d. Informatikus munkadíj:  25 400 Ft 

e. Mérnöki munkadíj:  38 100 Ft 

f. A számlamásolat küldésének díja:  1 270 Ft 

g. Pótcsekk kiküldésének díja:  1 270 Ft 

h. Fizetési felszólítás díja postai levélen: 1 524 Ft 

i. Visszakapcsolás díja helyszíni kiszállással: 10 160 Ft 

j. Áthelyezési díj - lakossági szolgáltatások:  25 400 Ft 

 

Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja 

emelkedik, módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további 

jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. 

 

Az előfizető a határozatlan idejű szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmény nélkül felmondani 

kivéve, ha a Felek az egyedi előfizetői szerződésben ettől eltérő felmondási időt kötöttek ki. Ez esetben az egyedi előfizetői 

szerződésben meghatározott felmondási idővel jogosult további jogkövetkezmény nélkül felmondani. 

 

A módosított ÁSZF szövege 2022.március 01-től elérhető a Szolgáltató honlapján (http://zt.hu) és valamennyi ügyfélszolgálatán. 

 

 

Nagykanizsa, 2022. február 28. 

 

Üdvözlettel: 

ZNET Telekom Zrt. 


