
 

 

C1 Public 

KÖZLEMÉNY 

 

 

 

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

(ÁSZF) az alábbiak szerint: 

 

2020. július 27-től a Jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját üzemeltetésű kábelhálózatokon 

nyújtott Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF az alábbiak szerint módosul: 

 

ÁSZF 1/a sz. melléklet - Szolgáltatások leírása kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén 

 

-ÁSZF 1/a sz. melléklet 1. Internet szolgáltatási csomagok Egyéni Előfizetők részére 

Bevezetésre kerül az alábbi új internet szolgáltatási csomag egyéni előfizetők részére: 

1.5 Internet 1000 szolgáltatási csomag – maximális le- és feltöltési sebessége:  1000/40 Mbit/s, garantált le- 

és feltöltési sebessége: 200/10 Mbit/s. Havi díja (listaár) : bruttó 25 000 Ft, egyszeri díja (listaár): bruttó 10 

566,4 Ft 

 

-ÁSZF 1/a sz. melléklet 3. Business Office Net szolgáltatási csomagok Üzleti Előfizetők részére 

Bevezetésre kerül az alábbi új Business Office Net szolgáltatási csomag üzleti előfizetők részére: 

3.5 Business Office Net 1000 szolgáltatási csomag – maximális le- és feltöltési sebessége: 1000/50 Mbit/s, 

garantált le- és feltöltési sebessége: 250/15 Mbit/s. Havi díja (listaár): bruttó 84 000 Ft/hó, egyszeri díja 

(listaár): bruttó 10 566,4 Ft 

 

A fenti módosításokkal összefüggésben módosul az ÁSZF 2. számú Szolgáltatási terület melléklet, amelyben 

pontosan meghatározásra kerül, hogy az új internet csomagot mely településeken lehet igénybe venni: Budapest 

(egyes területei), Budaörs, Diósd, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Aszaló, Felsőzsolca, Alsóvadász, Gesztely, Miskolc, 

Szikszó, Hernádkak, Onga, Pereces. Továbbá, a fenti módosításokkal egy időben kiegészül a 3/a számú díjmelléklet a 

csomagok igénybevételi díjaival és a 4. számú Minőségi mutatókat tartalmazó melléklet a maximális és garantált le- 

és feltöltési sebesség értékekkel, valamint az ÁSZF 3/a melléklet 1.2. Kártérítési díjak pont az Arris Touchstone 

TG3442DE típusú EuroDOCSIS 3.1 kompatibilis WiFi képes kábelmodem 108 500 Ft-os kártérítési díjával.  

 

A fenti módosításokat új szolgáltatás bevezetése indokolja. 

 

 

2020. július 27-től a Jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját üzemeltetésű kábelhálózatokon 

nyújtott Helyhez kötött és Mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF az alábbiak szerint módosul: 

 

Bevezetésre kerül a COMPAL CH7465VF típusú EuroDOCSIS 3.0 kompatibilis WiFi képes kábelmodem kártérítési díja, 

amely 44 000 Ft. A módosítás az alábbi pontokat érinti: ÁSZF 3/a Szolgáltatási díjak kábeltelefon szolgáltatás esetén, 

ÁSZF 3/e Szolgáltatási díjak FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton nyújtott telefon szolgáltatások esetén. 

Bevezetésre kerül az Arris Touchstone TG3442DE típusú EuroDOCSIS 3.1 kompatibilis WiFi képes kábelmodem 

kártérítési díja, amely 108 500 Ft. A módosítás az alábbi pontokat érinti: 3/a Szolgáltatási díjak kábeltelefon 

szolgáltatás esetén. 

A fenti módosításokat új kártérítési díj bevezetése indokolja. 

 

 

2020. július 27-től a Jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját üzemeltetésű kábelhálózatokon 

nyújtott vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF az alábbiak szerint módosul: 

 

ÁSZF 3/a. sz. Melléklet Havi díjak (ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza) - bevezetésre kerül a Vodafone TV Médiabox 

kiegészítő szolgáltatás az üzleti előfizetők részére is, amelynek havi díja (listaára) bruttó 2 990 Ft. A kártérítési díjakat  

az ÁSZF 3/b. sz. Melléklet Egyszeri díjak tartalmazza. A módosítást új szolgáltatás bevezetése indokolja. 

 

ÁSZF 3/a. sz. Melléklet Havi díjak (ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza) - bevezetésre kerül a Vodafone TV Mediabox 

kiegészítő szolgáltatás második, vagy harmadik vételi ponton médiaeszköz opció, amelynek díja (listaára) bruttó 2 990 

Ft. Ezzel összefüggésben a Vodafone TV Médiabox kiegészítő szolgáltatás átvezetésre kerül a médiaeszközök közé. A 

módosítást új szolgáltatás bevezetése indokolja. 
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2020. július 27-től a Jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját üzemeltetésű kábelhálózatokon 

nyújtott vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás, 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 szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF az alábbiak szerint módosul: 

 

ÁSZF 10. számú melléklet -  Az akciók részletes leírása (időtartama, feltételei, díjai, nyújtott kedvezmények) - 

módosításra kerül az akciós melléklet az alábbiak szerint: 

 

1.Időtartama 

Az akciós melléklet hatálybalépési dátuma: 2020. július 27-re módosul. 

2.Az igénybevétel feltételei, díjak és a nyújtott kedvezmények egyéni előfizetők részére 

- A Happy Home csomagok elnevezés módosul Vodafone Home csomagok elnevezésre. 

- Elektronikus számlakézbesítési kedvezmény – módosításra kerül az e-pack kedvezmény mértéke 

- Akciós Vodafone Home csomag ajánlatok – módosításra kerülnek a csomag ajánlatok 

- Médiaeszköz opció- módosításra kerülnek a Médiaeszköz opció ajánlatok 

- Bevezetésre kerül a Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás második és harmadik vételi ponton 

- Akciós Vodafone Home csomagajánlatok igénybevételének feltételei – módosításra kerülnek 

- Önálló Internet, kábeltévé és Telefon igénybevételi feltételei-– módosításra kerülnek az igénybevételi 

feléttelek 

- Önálló kábeltévé ajánlatok-– módosításra kerülnek az ajánlatok 

- Önálló Telefon ajánlatok-– módosításra kerülnek az ajánlatok 

-  Önálló Internet ajánlatok - módosításra kerülnek az ajánlatok, bevezetésre kerül az Internet 1000 

szolgáltatási csomag 

- Törlésre kerülnek a mobil csomagok 

- Digitális Jólét Alapcsomag – átvezetésre kerülnek az akciós mellékletbe kerülő módosításokkal 

 
3. Az igénybevétel feltételei, díjak és a nyújtott kedvezmények üzleti előfizetők részére 

Az akciós melléklet hatálybalépési dátuma: 2020. július 27-re módosul. 

- Üzleti kábeltévé ajánlatok: - KÁBELTÉVÉ PRÉMIUMCSOMAGOK és médiaeszköz opciók árpont és szerződés 

időtartam módosítások, megegyezően a lakossági csatornával.  

- Üzleti telefon ajánlatok: - a 2. vonal 0 Ft opció megszűnt, új árpont került meghatározásra, business telefon 

díjcsomag mobil opcióval havi díj változás, új árpont került meghatározásra 

- Business Office Net ajánlatok: - bevezetésre került a Business Office Net 1000-es csomag, 12, 24 (promóciós 

ár), határozatlan idejű szerződéssel 

- A csomagokhoz, illetve önálló internetekhez rendelhető fix IP árpontjai egységesen módosultak. 

 

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

