Közlemény

Áltaalános Szerződéési Feltételek móódosulásáról

Tisztellt Előfizetőink!
Ezúton
n értesítjük tisztellt előfizetőinket, hogy
h
a PR-TELEC
COM Zrt. 2016. év
é december hó 01. napi hatállya
al módosítja kábe
eltelevíziós és inte
ernet szolgáltatásá
ának (a
tovább
biakban: "szolgálta
atás") Általános Szzerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF)
Á
az alábbiak szerint:
s
Valameennyi ÁSZF-et érintően:
1.
1.
a 6/2016 (IX.30.) NMHH
N
rendelet ala
apján pontosításra kerültek az Általán
nos Szerződési Feltételek 2.5., 7.1. é
és 8.2. fejezetcímei.
Nyilvánnos televízió-műsoreloosztás és nyilvános ráádió-műsorelosztás szolgáltatásra vonatkoozóan:
1.
a csatornakiiosztásban szereplő csatornák szere
epeltetésének válla
alt időpontja 2016. december 31. nap
pjára kerül módosíításra (4.a.sz. mellé
éklet),
dosítások indokául szolgál a jogszabályváltozás, a műssorterjesztési szolg
gáltatás keretében kínált és a műsoro
ok díjcsomagban történő szerepeltettésére vállalt időpo
ontjának
A mód
lejárta, amelyek nem ere
edményezik a szerzződési feltételek lé
ényeges változásátt.
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 mó
ódosítás az előfizettő számára hátrán
nyos rendelkezése
eket tartalmaz, az értesítést követő 15 napon belül ttovábbi jogkövetke
ezmények nélkül jogosult
felmon
ndani a határozottt időtartamú előfize
etői szerződést. Nem
N
mondhatja fe
el a határozott időttartamú előfizetői szerződést ilyen e
esetben azonban akkor,
a
ha köteleze
ettséget
vállalt arra, hogy a szolg
gáltatást meghatárrozott időtartam alatt igénybe veszi és
é az előfizetői sze
erződést az ebből eredő kedvezmén
nyek figyelembevé
ételével kötötte me
eg, és a
módossítás a kapott kedvezményeket ne
em érinti. Amennyyiben a módosításs a kapott kedvezzményeket érinti, és felmondja a h
határozott időtarta
amú előfizetői szerződést
legfelje
ebb 8 nap felmond
dási idővel, nem kö
övetelhetjük a szerződés felmondásá
át követő időszakrra eső kedvezmén
ny összegét és az igénybe vett kedve
ezményeket a felm
mondási
idő lejá
ártáig jogosultak vagyunk felszámítani. A határozatlan idejű előfizetői sze
erződést legfeljebb 8 napos felmondá
ási határidővel jogo
osult felmondani.
Tiszteletttel:
PR-TELECOM
P
Zrt.

