Közlemény
Általános Szerződési Feltételek módosulásáról

2.

Tisztelt Előfizetőink!

az ÁSZF 2.sz. mellékletének 5. pontjából törlésre került Bácsbokod,
Bácsborsód, Csávoly, Gara, Katymár, Madaras, Mátételke, Rém,

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a körülményekben bekövetkezett

Szeremle,

lényes változás miatt PR-TELECOM Zrt. 2014. év július hó 1. napi hatállyal

kiegészítésre került Bodorfa jegyzőjének elérhetőségi adatával,

módosítja kábeltelevíziós, internet és telefon szolgáltatásának (a továbbiakban:
"szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) az alábbiak

3.

2.

televízió-műsorelosztás

és

nyilvános

rádió-műsorelosztás

4.

Pluszra (11824), Nemzetközi Tudakozóra (11824)vonatkozó díjakkal,

Imrehegy, Katymár, Madaras, Mátételke, Pirtó, Rém, Szeremle,

pontosításra került a 11811 rövid hívószám megnevezése, továbbá

Tataháza területe pedig a tiszaföldvári ügyfélszolgálat illetékességéből

törlésre került a Szakmai Tudakozóra (197), Belföldi Tudakozóra

törlésre került,

(198), Nemzetközi Tudakozóra (199) vonatkozó díj

az ÁSZF 2.sz. mellékletének 5. pontjából törlésre kerültek Kerta,

a

4.

sz.

mellékletben

az

egyes

csatornáknak

a

vállalt időpontja 2014. év július hó 31. napjára kerül módosításra,
a 4.a. sz. mellékletben a digitális programcsomagokat igénybe
vehető területek közül törlése került Ajka területe, továbbá
kiegészítésre került Tata (Csurgóföle, Kertváros, Újhegy) területekkel,
a médiaszolgáltató tájékoztatása szerint a Private Spice műsor neve
Brazzers TV, a FreeX1 műsor neve Private TV névre, a Prizma műsor
neve pedig RTL+ névre változik, mely módosítás átvezetésre került
digitális DTop, D1, D3, D123 programcsomagokban és a 4.a.sz.
mellékletekben, továbbá a DTop programcsomagba felvételre került
a Paramount Channel és módosításra került a Filmmúzeum műsor
neve FilmMania névre,

5.

a 4.a.7. sz. mellékletekbe a Digi Life műsor felvételre került,

7.

a 4.a.12., 38. sz. melléklet – az azt követő mellékletek átszámozása
mellett –, valamint a 4.a.50.-4.a.54. sz. melléklet törlésre került,
az átszámozás utáni 4.a.22. sz. mellékletben a DaVinci műsor helyett
a DIGI Animal műsor került felvezetésre.

került.
A fenti módosításokat az üzleti folyamatokban és körülményekben bekövetkezett,
a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változások indokolják.
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.
Az ÁSZF fentiek szerinti és szolgáltató általi egyoldalú módosítására figyelemmel
az előfizető a jelen értesítést követő 8 napon belül jogosult a 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 az előfizetői
szerződést.
Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban
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.

Internet elérési szolgáltatásra vonatkozóan:
az 1.sz. mellékletben Balotaszállás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bócsa,
Madaras,

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben jelen értesítést követően a fenti

Mátételke, Pirtó, Rém, Szeremle, Tataháza terület a tiszaföldvári

határidőkön belül nem tesznek eltérő tartalmú írásbeli nyilatkozatot, úgy ez a

ügyfélszolgálat illetékességéből törlésre került,

módosított ÁSZF elfogadásának minősül.

Csávoly,

2.

a 4.a) sz. mellékletben a további forgalmi díjak köre kiegészítésre

akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott

6.

1.

a 4.a) sz. melléket 4. pontjában a Tudakozó szolgáltatás
kiegészítésre került a Belföldi Tudakozóra (11818), Belföldi Tudakozó

programcsomagokban való szerepeltetésének műsorterjesztő által

8.

a 4.a) sz. melléket területi megjelöléséből törlésre került Bácsbokod,

Bácsbokod, Bácsborsód, Bócsa, Csávoly, Gara, Harkakötöny,

Szeremle, Tataháza jegyzőinek elérhetőségi adatai,

5.

az

ÁSZF

Gara,

2.sz.

Harkakötöny,

mellékletének

Imrehegy,

5.

Katymár,

pontjából

törlésre

kerültek

Balotaszállás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bócsa, Csávoly, Gara,
Harkakötöny, Imrehegy, Katymár, Madaras, Mátételke, Pirtó, Rém,
Szeremle, Tataháza jegyzőinek elérhetőségi adatai,
3.

a 4.a.1. sz. melléklet területi felsorolásából törlésre került Bácsbokod,
Bácsborsód, Csávoly, Gara, Katymár, Mátételke, Madaras, Rém,
Szeremle, Tataháza terület,

4.

a 4.a.1. sz. mellékletben a PR-Net 60 csomagokat igénybe nem
vehető területek köre szűkítésre került,

Helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozóan
1.

valamint

az 1.sz. mellékletben Kerta területei a balatonfűzfői, Balotaszállás,

Harkakötöny, Imrehegy, Katymár, Madaras, Mátételke, Pirtó, Rém,

4.

adatai,

területtel,

szolgáltatásra

Balotaszállás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bócsa, Csávoly, Gara,

3.

elérhetőségi

Szeremle, Tataháza terület, valamint kiegészítésre került Bodorfa

vonatkozóan:
1.

jegyzőinek

Bácsborsód, Csávoly, Gara, Katymár, Madaras, Mátételke, Rém,

szerint:
Nyilvános

Tataháza

az ÁSZF 1.sz. mellékletben Bácsbokod, Bácsborsód, Csávoly, Gara,
Katymár, Madaras, Mátételke, Rém, Szeremle, Tataháza területe
törlésre került a tiszaföldvári ügyfélszolgálat illetékességéből törlére
került, Bodorfa terület pedig felvételre került a balatonfűzfői
ügyfélszolgálat illetékességi körébe,

Tisztelettel:
PR-TELECOM Zrt.

