Közlem
mény

Álttalános Szerzződési Feltéte
elek módosulásáról

Tisztellt Előfizetőink!
n értesítjük tisztelt előfizetőinket, hog
gy a PR-TELECOM
M Zrt. 2016. év május
m
hó 01. napi hatállyal
h
módosítja
a kábeltelevíziós éss telefon szolgáltattásának (a tovább
biakban:
Ezúton
"szolgáltatás") Általános Szerződési Feltéte
eleit (továbbiakban
n: ÁSZF) az alábbia
ak szerint:
Nyilvánnos televízió-műsoreloosztás és nyilvános ráádió-műsorelosztás szolgáltatásra vonatkoozóan:
1
1.
a csatornakiosztásban szerepllő csatornák szere
epeltetésének vállalt időpontja 2016. május 31. napjára
a kerül módosításra
a,
2
2.
a Klasszikuss és DTop program
mcsomagok kiegésszítésre kerülnek a Szolnok TV műso
orával,
3
3.
a médiaszolgáltató döntése alapján
a
a Sport Klu
ub műsora kivezettésre kerül a 4.a. mellékletből akkén
nt, hogy a a 4.a15
5., 4.a.34., 4.a.44
4., 4.a.45. sz. mellékletek
kivételével a VIVA műsora kerü
ül a továbbiakban elosztásra
e
helyén.
Helyhezz kötött telefonszolgáltaatásra vonatkozóan:

1
1.

pontosításra
a kerül a Hangos szzámla elérhetőség
ge (4.sz. melléklet)

dosítások indokául szolgálnak a körrülményekben bekkövetkezett, a szerrződés megkötése
ekor előre nem láttható lényeges válttozások, a műsoro
ok díjcsomagban történő
A mód
szerep
peltetésére vállalt id
dőpontjának lejárta
a továbbá időközi felmerült pontosítá
ási igények, amelye
ek nem eredménye
ezik a szerződési ffeltételek lényeges változását.
Az elő
őfizetői szerződése
ek, továbbá az ÁSZF
Á
jelen módossítással nem érinte
ett pontjai változa
atlan tartalommal hatályban maradn
nak. A PR-TELEC
COM Zrt. szolgálta
atásaira
vonatkkozó ÁSZF teljes szövege
s
hatálybalé
épésig és azt követtően is megtekinthető ügyfélszolgálatti irodáinkban, vala
amint a www.pr.hu
u weboldalon.
Amenn
nyiben a fenti mód
dosítás az előfizető
ő számára hátrányyos rendelkezésekket tartalmaz, az előfizető
e
az értesíté
ést követő 15 napo
on belül további jo
ogkövetkezményekk nélkül
jogosu
ult felmondani az előfizetői szerződé
ést. Nem mondha
atja fel az előfizető
ő az előfizetői sze
erződést ilyen esettben azonban akkkor, ha kötelezettsséget vállalt arra, hogy a
szolgá
áltatást meghatáro
ozott időtartam alattt igénybe veszi éss az előfizetői szerzződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevéte
elével kötötte meg, és a módosítás a kapott
erződést, a szolgá
kedvezzményeket nem érinti.
é
Amennyiben a módosítás a ka
apott kedvezményyeket érinti, és az előfizető felmond
dja az előfizetői sze
áltató az előfizetőttől nem
követe
elheti a szerződés felmondását követtő időszakra eső kedvezmény
k
össze
egét.
Tiszteletttel:
PR-TELECOM
P
Zrt.

