Közlemény
Általános Szerződési Feltételek módosulásáról

Tisztelt Előfizetőink!
Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a PR-TELECOM Zrt. 2015. év december hó 01. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós, internet és telefon szolgáltatásának (a továbbiakban:
"szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) az alábbiak szerint:
Valamennyi ÁSZF-et érintően:
1.
Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződés részletes szabályairól szóló 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatályba lépése okán módosulnak az alábbi
főbb rendelkezések:
a)
törlésre kerülnek a következő pontok: 1.5., 1.6.2., 7.3., 12.5., továbbá a korábbi számozás szerinti 2.1.2.7.*, 2.4.1., 9.2.1.-9.2.3., pontok,
b)
az ÁSZF fejezetcímek a Rendelet 10. § (1) bekezdésének megfelelően módosításra kerültek, továbbá rendezésre kerülnek az egyes fejezetcímekhez tartozó
tartalmi elemek,
c)
a Rendelet 5-7. §-nak megfelelően módosításra került az előfizetői szerződés megkötésére és feltételeire vonatkozó folyamat (2. pont),

a Rendelet 4. § megfelelően felvezetésre kerültek az üzleti előfizetőkkel kötött szerződésekre vonatkozó különös szabályok (2.1.4. pont),

a Rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően felvezetésre kerültek a határozott idejű előfizetői szerződésekre vonatkozó különös szabályok
(2.1.5.1, 2.1.5.2.),
d)
a Rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően a Szolgáltató a határozott idejű előfizetői szerződések esetében sem zárhatja ki a legfeljebb 6 hónapig tartó
Előfizető kérésére kezdeményezett szüneteltetést (5.1.3.),
e)
a Rendelet 27. § (4) bekezdésének megfelelően a Szolgáltató a határozott időre kötött előfizetői szerződést nem jogosult egyoldalúan az alapvető díjszabás
(rendszeres díjak, különösen előfizetési díj, forgalmi díj), az előfizetői szerződés időtartama, megszüntetésének jogkövetkezményei, vagy a szolgáltatásminőségi
követelmények célértéke tekintetében módosítani, kivéve, ha azt az Eht. 132. § (2) bekezdésének b), illetve e) pontjában foglaltak indokolják (12.1.10.),
f)
a Rendelet 27. § (4) bekezdésének megfelelően a határozott idejű előfizetői szerződés ráutaló magatartással nem módosítható (12.1.10.),
g)
a Rendelet 28. § (1) bekezdésének megfelelően a Szolgáltató köteles a határozott idejű előfizetői szerződés megszűnését megelőzően legalább 30, de legfeljebb
60 nappal korábban értesíteni az előfizetőt az Eht. 134. § (14) bekezdésében foglaltakról (9.11.),
h)
a Rendelet 28. § (3) bekezdése felvezetésre kerül (9.9., 9.10., 12.4.3.),
i)
a Rendelet 28. § (4) bekezdése felvezetésre kerül (12.4.3.),
j)
a Rendelet 11. § (3) bekezdése alapján az 5.sz. melléklet kiegészítésre kerül az előfizetői szerződések figyelemmel kisérése céljából kezelhető adatok
felsorolásával,
k)
pontosításra kerültek az 5.sz. mellékletben az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó jogszabály megjelölések,
l)
a Rendelet 10. § (4) bekezdésének megfelelően új, 6.sz. melléklet került felvezetésre,
Nyilvános televízió-műsorelosztás és nyilvános rádió-műsorelosztás szolgáltatásra vonatkozóan:
2.
a csatornakiosztásban szereplő csatornák szerepeltetésének vállalt időpontja 2015. december 31. napjára kerül módosításra,
3.
a Filmbox HD csatorna neve Filmbox Extra HD-ra változik,

A módosítások indokául szolgál a jogszabályváltozás, a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változások, a műsorterjesztési szolgáltatás
keretében kínált és a műsorok díjcsomagban történő szerepeltetésére vállalt időpontjának lejárta, új szolgáltatás bevezetése, időközi felmerült pontosítási igények, amelyek nem
eredményezik a szerződési feltételek lényeges változását.
A PR-TELECOM Zrt. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a
www.pr.hu weboldalon.
Amennyiben a fenti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítést követő 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult
felmondani az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott
időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben
a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső
kedvezmény összegét.
Tájékoztatjuk Önöket, 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.

*internet és telefon szolgáltatások vonatkozásában 2.1.2.6.

