
 

 

C1 Public 

Tisztelt Előfizetőnk! 

 

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

(ÁSZF) az alábbiak szerint: 

 

2020. november 2-től 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 - az Általános 

Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosulnak: 

 

ÁSZF 6. sz. Melléklet: A Felügyeleti szervek elérhetősége (címe, telefonszáma, egyéb elérhetőség), Vitarendezési 

Fórumok - pontosításra kerül, miszerint a fogyasztók a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi 

szervezeti egységeihez fordulhatnak panaszaikkal, illetve illetékesség hiányában törlésre kerülnek a Pest Megyei 

Kormányhivatal elérhetőségei. Pontosításra kerül továbbá a hatáskörre vonatkozó leírás, miszerint az érintett 

szervezeti egységek hatáskörébe tartozik többek között a fogyasztók panaszkezelésre vonatkozó panaszaival, a 

fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére vonatkozó panaszaival, 

valamint az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési szolgáltató általi intézésének 

rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatos ügyek intézése.   

A módosítás indoka az adott rendelkezés tartalmát vagy a már nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit 

érdemben nem érintő pontosítások, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges változását. 

 

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.  
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