
 Közlemény 
 Általános Szerződési Feltételek módosulásáról 
 
Tisztelt Előfizetőink! 
 
Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a PR-TELECOM Zrt. 2017. év március hó 02. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós szolgáltatásának (a továbbiakban: 
"szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) az alábbiak szerint: 
 
Nyilvános televízió-műsorelosztás és nyilvános rádió-műsorelosztás szolgáltatásra vonatkozóan (4.sz. mellékletben): 

a kínálatban elosztásra kerül a HírTV műsora (Klasszikus, Prémium, Komfort és DTop csomag) (továbbá szolgáltatási területekre vonatkoztatva 4.a.1., 4.a.2., 4.a.7., 
4.a.12., 4.a.15., ), 4.a.25., 4.a.38., 4.a.45. sz. mellékletekben az S18 (280,25 MHz), 4.a.3., 4.a.9., 4.a.10., 4.a.13., 4.a.16., 4.a.19., 4.a.20., 4.a.22., 4.a.24., 4.a.26. 
sz. mellékletekben S18 (280,25 MHz), 4.a.4., 4.a.6., 4.a.46. sz. mellékletekben C21 (471,25 MHz), 4.a.5., 4.a.18. sz. mellékletekben S7 (147,25 MHz), 4.a.8. sz. 
mellékletekben a C7 (189,25 MHz), 4.a.11., 4.a.30. sz. mellékletekben O12 (223,25 MHz) 4.a.14. sz. mellékletekben C9 (203,25 MHz), 4.a.17. sz. mellékletekben A2 
(119,25 MHz), 4.a.21., 4.a.29., 4.a.40., 4.a.42.  sz. mellékletekben C12 (224,25 MHz), 4.a.23., 4.a.35. sz. mellékletekben S10 (168,25 MHz), 4.a.27. sz. 
mellékletekben S8 (167,25 MHz), 4.a.28. sz. mellékletekben S24 (327,25 MHz), 4.a.31. sz. mellékletekben S5 (133,25 MHz), 4.a.32. sz. mellékletekben O4 (85,25 
MHz), 4.a.33. sz. mellékletekben S17 (273,25 MHz), 4.a.34. sz. mellékletekben S9 (161,25 MHz), 4.a.36. sz. mellékletekben F9 (295,25 MHz), 4.a.37. sz. 
mellékletekben A5 (143,25 MHz), 4.a.43. sz. mellékletekben S12 (238,25 MHz), 4.a.44. sz. mellékletekben S16 (266,25 MHz)) 

 
A módosítások indokául szolgál a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás, mely szerint a Budapest Környéki 
Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 6.G.41.063/2016/7. számú előzetesen végrehajtható végzésével kötelezettséget állapított meg a PR-TELECOM Zrt. műsorterjesztőre a 
HírTV csatorna műsorának legfeljebb 2017. december 31. napjáig történő változatlan terjesztésére. Ennek eleget téve a PR-TELECOM Zrt. a végzés kézhezvételétől, azaz 
2017. január 25. napjától újból változatlan formában elosztja a HírTV csatorna műsorát. Az említett végzéssel szemben a PR-TELECOM Zrt. jogorvoslattal élt, így a 
másodfokon eljáró Ítélőtábla annak rendelkezését megváltoztathatja. A végleges döntés függvényében határoz a PR-TELECOM Zrt. a műsorcsatorna további terjesztését 
illetően.  
 
A módosított ÁSZF teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.pr.hu weboldalon. 
Az ÁSZF fentiek szerinti és szolgáltató általi egyoldalú módosítására figyelemmel az előfizető a jelen értesítést követő 8 napon belül jogosult a határozatlan időtartamú előfizetői 
szerződés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a fenti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítést követő 15 napon 
belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető határozott időtartamú előfizetői 
szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott 
kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az 
előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a 
szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. 
Tájékoztatjuk előfizetőinket, hogy amennyiben jelen értesítést követően a fenti határidőkön belül nem tesznek eltérő tartalmú írásbeli nyilatkozatot, úgy ez a módosított ÁSZF 
elfogadásának minősül. 
 

 Tisztelettel:  
 

  PR-TELECOM Zrt. 


