Tisztelt Előfizetőnk!
A Vodafone Magyarország zrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit
(ÁSZF) az alábbiak szerint:
2020. szeptember 1-től a Jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját üzemeltetésű kábelhálózatokon
nyújtott vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF az alábbiak szerint módosul:
ÁSZF 1. számú Csatornakiosztás melléklet – bevezetésre az ARENA4 HD műsorcsatorna a TV Comfort és TV Premium
csomagba oly módon, hogy a Vodafone TV médiaboxon csak HD minőségben érhető el, továbbá bevezetésre kerül a
digitális csatornakiosztást érintően a TV2040 helyi műsorcsatorna Budaörs vételkörzetben. Továbbá,
bevezetésre kerül a Heti TV műsorcsatorna országos elérhetőséggel a digital gold és TV Prémium csomagokba. Ezzel
egy időben a Heti TV műsorcsatorna helyi TV-ként történő terjesztése megszűnik és a csatorna körzeti közösségi
jellegére tekintettel a teljes szolgáltatási területünkön elérhető csomagokba kerül át. A 2020.09.01-től hatályos
csatornakiosztásban szereplő csatornák kínálatban történő szerepeltetésének vállalt időpontját 2020.09.10. napjában
határozzuk meg. A fenti módosításokat új szolgáltatás bevezetése indokolja.
2020. szeptember 1-től a Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás EuroCable hálózati területre, valamint a
Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás Teve Tévé hálózati területre vonatkozó ÁSZF az alábbiak szerint
módosul:
ÁSZF 1. számú Csatornakiosztás melléklet – bevezetésre kerül az ARENA4 HD műsorcsatorna a TV Comfort és TV
Premium csomagba, továbbá a Heti TV műsorcsatorna országos elérhetőséggel a TV Prémium csomagba. A
2020.09.01-től hatályos csatornakiosztásban szereplő csatornák kínálatban történő szerepeltetésének vállalt
időpontját 2020.09.10. napjában határozzuk meg. A fenti módosításokat új szolgáltatás bevezetése indokolja.
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.
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