
Közlemény
Általános Szerződési Feltételek módosulásáról 

Tisztelt Előfizetőink! 

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a PR-TELECOM Zrt. 2019. év április hó 01. és 2019. év május hó 01. napi hatályokkal módosítja kábeltelevíziós, internet és telefon 
szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) az alábbiak szerint: 

Nyilvános televízió-műsorelosztás és nyilvános rádió-műsorelosztás szolgáltatásra vonatkozóan 2019. év április hó 01. napi hatállyal: 
1. a Nicktoons elnevezésű műsor elosztásra kerül a Prémium Plusz és Kölyök programcsomagban (4.sz. melléklet), 
2. a Globo TV szolgáltatási területeken való elérhetősége kiegészítésre került Balsa, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdőbénye, Füzérkomlós,

Gávavencsellő, Hollóháza, Igrici, Kishuta, Nagyhuta, Mezőcsát, Olaszliszka, Pálháza, Rakamaz, Sárazsadány, Sátoraljaújhely (Rudabányácska, Széphalom),
Szabolcs, Szegi, Szegilong, Tiszaeszlár, Tiszanagyfalu, Tímár, Tolcsva, Vámosújfalu területekkel (4.sz. melléklet). 

Valamennyi ÁSZF-re vonatkozóan 2019. év május hó 01. napi hatállyal: 
1. a fizetési felszólítás eljárási díj módosításra kerül akként, hogy 850.- Ft/db díjról 1083.- Ft/db kerül megemelésre (4.b. sz. melléklet). 

Nyilvános televízió-műsorelosztás és nyilvános rádió-műsorelosztás szolgáltatásra vonatkozóan 2019. év május hó 01. napi hatállyal: 
1. a csatornakiosztásban szereplő csatornák szerepeltetésének vállalt időpontja 2019. május 31. napjára kerül módosításra (4.sz. melléklet), 

A módosítások indokául szolgálnak a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változások, az üzleti folyamatokban és 
körülményekben, valamint a műsorok díjcsomagban történő szerepeltetésére vállalt időpontjának lejárta, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges 
változását. Az előfizetői szerződések, továbbá az ÁSZF-ek jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
A módosított ÁSZF-ek teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.pr.hu weboldalon. 
Amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz- így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált csatornák 
összetétele vagy a szolgáltatás tartalma - az Előfizető az értesítéstől számított 45 (negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult 
felmondani a határozott idejű előfizetői szerződést. Az Előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül 
felmondani. 

Tisztelettel:

PR-TELECOM Zrt.


