
 Közlemény 
 Általános Szerződési Feltételek módosulásáról 

Tisztelt Előfizetőink! 
 
Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a PR-TELECOM Zrt. 2015. év november hó 01. napi hatállyal 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: 

1. az ÁSZF fedlapja kiegészítésre került Öcs területével, 
2. Öcs szolgáltatási terület felvezetésre kerül a balatonfűzfői ügyfélszolgálat illetékességébe az 1.sz. mellékletben, 
3. a 2.sz. melléklet kiegészítésre került Öcs Község Önkormányzat jegyzőjének elérhetőségével, 
4. a 4.sz. mellékletben az egyes csatornáknak a programcsomagban való szerepeltetésének műsorterjesztő által vállalt időpontja 2015. november 30. napjára került módosításra 
5. a 4.a. sz. melléklet szerinti digitális programcsomag választékot elérhető területek kiegészítésre került Öcs területével, 
6. a 4.a. sz. mellékletben a HBO HD programcsomag értékesítése 2015. november 1. napjával megszűntetésre került, 
7. a 4.a.1., 4.a.2., 4.a.3., 4.a.4., 4.a.6., 4.a.7., 4.a.9., 4.a.10., 4.a.11., 4.a.13., 4.a.14., 4.a.16., 4.a.17., 4.a.20., 4.a.21., 4.a.23., 4.a.25., 4.a.26., 4.a.27., 4.a.39., 4.a.46., 4.a.47. 

sz. mellékletekben található analóg programcsomagok értékesítése 2015. november 1. napjával megszűntetésre került, 
8. 4.a.9. sz. mellékletben a Szerencsi Televízió elnevezése pontosításra került Globo TV elnevezésre, 
9. a 4.a.20. és 4.a.25. sz. mellékletben adminisztrációs hibából kifolyólag pontosításra került a 31. csatornahelyen megjelölt műsor Sport2 elnevezésre, 
10. a 4.a.21. sz. melléklet területi megjelölése közé felvezetésre került Öcs terület, 
11. a 4.a.40., 4.a.41. és a 4.a.43. sz. mellékletek adminisztrációs hibából kifolyólag pontosításra kerültek, 
12. a 4.b. sz. mellékeltben a digitális dekódoló kártya ellenértéke módosításra került, 
13. a 4.b. sz. mellékeltben a kihelyezett hírközlési eszköz használati díja közül a CA modul bérleti díja módosításra került akként, hogy az új díj a 2015. november 1. napját 

követően megkötött egyedi előfizetői szerződések esetében kerül alkalmazásra, 
14. a 4.b. sz. mellékeltben a kihelyezett hírközlési eszköz óvadék díja közé új tételként felvezetésre került a CA modul díja. 

 
 
Internet elérési szolgáltatásra vonatkozóan: 

1. Badacsonyörs, Balatonederics, Balatonudvardi, Bánd, Devecser szolgáltatási területek törlésre kerültek a balatonfűzfői ügyfélszolgálat illetékessége közül, 
2. Badacsonyörs, Balatonederics, Balatonudvardi, Bánd, Devecser szolgáltatási területek törlésre kerültek a 2. sz. mellékletből, 
3. a 4.a.1. sz. mellékeltben törlésre kerültek a PR-Net120 internet csomag igénybe nem vehető területek közül Ágfalva Baj, Balf, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, 

Erdőbénye, Füzérkomlós, Hercegkút, Hollóháza, Kishuta, Kunszállás, Lábatlan, Makkoshotyka, Nagycenk, Nagyhuta, Nagykőrös, Olaszliszka, Pálháza, Sárazsadány, 
Sátoraljaújhely, Süttő, Szegi, Szegilong, Szomód, Tarcal, Tarján, Tata, Tata (Agostyán), Tiszaalpár, Tolcsva, Vámosújfalu, Vértestolna 

4. Öcs szolgáltatási terület felvezetésre került a 4.a.2. sz. mellékletbe, 
5. PR-Net30 új szolgáltatási csomag felvezetésre került a 4.a.2. sz. mellékletbe, 
15. Badacsonyörs, Balatonederics, Balatonudvardi, Bánd, Devecser szolgáltatási területek törlésre kerültek a 4.a.3. sz. mellékletből. 

 
 
Helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozóan  

1. az ÁSZF fedlapja kiegészítésre került Öcs területével, 
2. Öcs szolgáltatási terület felvezetésre kerül a balatonfűzfői ügyfélszolgálat illetékességébe az 1.sz. mellékletben, 
3. a 2. sz. melléklet kiegészítésre került Öcs Község Önkormányzat jegyzőjének elérhetőségével, 
4. a 4.a. sz. melléklet szerinti területi megjelölés kiegészítésre került Öcs területével, 
5. a 4.a. sz. melléklet 3 pontjában megjelölt tarifacsomagok perc díjai közül törlésre került a „Helyi és földrajzi számozási körzeten belüli” megjelölés, 
6. a 4.a. sz. melléklet 3 pontjában megjelölt tarifacsomagok perc díjaiban pontosításra került a Pannon GSM hívásirány elnevezése Telenor elnevezésre, 
7. a 4.a. sz. melléklet 3 pontjában megjelölt PR-TEL 900 és PR-TEL 1800 tarifacsomagok esetében pontosításra került a lebeszélhető kedvezményben megjelölt hívásirány, 
8. a 4.a. sz. melléklet 4 pontjából törlésre került a 1448 rövidített hívószám, 
9. a 4.a. sz. melléklet 4 pontjába felevezetésre került a 1405 rövidített hívószám. 

 
A módosítások indokául szolgálnak a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változások, a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált 
csatornák összetételében a médiaszolgáltató döntése alapján, valamint a médiaszolgáltatóval kötött szerződéses jogviszonyok, továbbá 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. 


