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KÖZLEMÉNY 

 

 

 

A Vodafone Magyarország zrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit 

(ÁSZF) az alábbiak szerint: 

 

2020. augusztus 1. hatállyal 

 

Valamennyi jogelőd UPC szolgáltatást érintően: Jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját 

üzemeltetésű kábelhálózatokon nyújtott vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás, Vezetékes 

műsorterjesztési szolgáltatás EuroCable hálózati területen, Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás Teve 

Tévé hálózati területen, Jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját üzemeltetésű kábelhálózatokon 

nyújtott Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás, Jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját 

üzemeltetésű kábelhálózatokon nyújtott Helyhez kötött és Mobil rádiótelefon szolgáltatások   

 

ÁSZF 5. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató – átfogó módosításra kerül az adatkezelési tájékoztató 

valamennyi pontot érintően, így teljesen új adatkezelési tájékoztató lép hatályba. A módosítást a körülményekben 

bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás indokolja. 

 

ÁSZF 13.5.1 Egyéb kötelezettségek – kiegészül a 13.5.1 alponttal az ÁSZF 13.5. Egyéb kötelezettségek, felelősség  

fejezete az exportellenőrzés szabályainak történő megfelelés vonatkozásában. A módosítást a körülményekben 

bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás indokolja. 

 

 

Jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját üzemeltetésű kábelhálózatokon nyújtott vezetékes 

műsorterjesztési szolgáltatás, Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás EuroCable hálózati területen, 

Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás Teve Tévé hálózati területen 

 

ÁSZF 1. számú Csatornakiosztás melléklet  

A médiaszolgáltatóval történt megállapodás alapján, valamint az egyes csatornák szerepeltetésének vállalt 

időpontjának lejárata miatt megváltozik a digitális csatornakiosztás az alábbiak szerint: a digitális csatornakiosztást 

érintően kivezetésre kerül a TV Premium és a Világ csomagból az ORF1, TV Slo1, valamint a TV Polonia műsorcsatorna, 

továbbá a TV Premium és az Európa csomagból a Deutsche Welle műsorcsatorna, továbbá a TV Comfort, TV Premium 

és a HD kiegészítő csomagból a Nickelodeon HD műsorcsatorna.  

A 2020.08.01-től hatályos csatornakiosztásban szereplő csatornák kínálatban történő szerepeltetésének vállalt 

időpontját 2020.08.31. napjában határozzuk meg. 

 

 

 

Jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját üzemeltetésű kábelhálózatokon nyújtott Internet-

hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás 

 

Megszűnik a Dial-up szolgáltatás 2020. augusztus 1-től, ennek értelmében kivezetésre kerül az ÁSZF-ből.  A módosítás 

az alábbi pontokat érinti: ÁSZF 1/b Szolgáltatások leírása 29-es körzeten belüli optikai vagy rézérpáras hálózaton 

nyújtott internet szolgáltatások esetén - 4. Dial-up internet szolgáltatás, ÁSZF 1/c melléklet - Szolgáltatások leírása 

29-es körzeten kívüli optikai vagy rézérpáras hálózaton nyújtott internet szolgáltatás esetén adsl szolgáltatási 

csomagok Magyar Telekom és Invitel hálózaton történő igénybe vétellel - 4. Dial-up internet szolgáltatás,  ÁSZF 1/g 

melléklet - Kiegészítő szolgáltatások - 11. internet wifi booster szolgáltatás, 12. internet booster szolgáltatás, 3/b 

melléklet Szolgáltatási díjak 29-es körzeten belüli optikai vagy réz-érpáras hálózaton nyújtott internet szolgáltatások 

esetén,  ÁSZF 3/c Szolgáltatás díjak 29-es körzeten kívüli optikai vagy réz-érpáras hálózaton nyújtott internet 

szolgáltatás esetén, ÁSZF 4. számú melléklet: Minőségi Mutatók. A módosítást a körülményekben bekövetkezett, a 

szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás indokolja. 

 

Értékesítésből kivezetésre kerül a Smart guard védelmi szoftvercsomag, melynek értelmében 2020. augusztus 1. 

napjától Smart guard védelmi szoftvercsomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 

2020. augusztus 1-től nem tesz lehetővé. A módosítás nem minősül a jelen ÁSZF vagy az Előfizetői Szerződés Eht. 
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130-132. §-ai szerinti módosításának. A módosítás az alábbi pontot érinti: ÁSZF 1/g melléklet - Kiegészítő 

szolgáltatások - 4. Smart guard védelmi szoftvercsomag. 

 
Amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, 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. 

A Vodafone Magyarország zrt. új ügyfelei a jelen közlemény közzétételétől számított 14 (tizennégy) napon belül 

minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül jogosultak elállni az Előfizetői Szerződés megkötésétől. 

A hatálybalépés napjáig Tisztelt Előfizetőink részletes tájékoztatására – annak terjedelme miatt – az Általános 

Szerződési Feltételek teljes szövegét ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a 

https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf  honlapon közzétettük. 

Vodafone Magyarország Zrt.  

https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf

