
 Közlemény 
 Általános Szerződési Feltételek módosulásáról 
 
Tisztelt Előfizetőink! 
 
Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a PR-TELECOM Zrt. 2017. év február hó 04. 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: 

1. a csatornakiosztásban szereplő csatornák szerepeltetésének vállalt időpontja 2017. február 28. napjára kerül módosításra, 
2. adminisztrációs korrekcióként módosításra kerültek a 4.a.5. és 4.a.18. sz. mellékletek akként, hogy az Ozone Network csatorna az S7-es csatornahelyre, a PR-

béta csomagba felvezetésre került, 
3. adminisztrációs korrekcióként módosításra került a 4.a.20. sz. melléklet akként, hogy az Akali TV az C25-ös csatornahelyre felvezetésre került, 

 
A módosítások indokául szolgálnak a műsorok díjcsomagban történő szerepeltetésére vállalt időpontjának lejárta, továbbá időközi felmerült pontosítási igények, amelyek nem 
eredményezik a szerződési feltételek lényeges változását. 
 
Az előfizetői szerződések, továbbá az ÁSZF jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. A PR-TELECOM Zrt. szolgáltatásaira 
vonatkozó ÁSZF teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.pr.hu weboldalon. 
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. 


