
 

 

C1 Public 

KÖZLEMÉNY 

 

 

 

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

(ÁSZF) az alábbiak szerint: 

 

 

2020. december 21-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 alábbiak 

szerint módosulnak az Általános Szerződési Feltételek: 

 

ÁSZF 5. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató – valamennyi ÁSZF-et érintően a melléklet 2020. december 21-

től hatályon kívülre kerül. Helyette a megadott dátumtól az új 5. sz. Adatkezelési Tájékoztató melléklet lép hatályba a 

módosított elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény rendelkezéseinek való megfelelés érdekében. A 

módosítást jogszabályváltozás indokolja. 

 

ÁSZF 9. sz. Melléklet: Meghatározások – Internet-hozzáférési és bérelt vonali, továbbá valamennyi kábeltévé ÁSZF-et 

érintően - az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 2020. december 21-én hatályba lépő módosításaira 

tekintettel, a rendelkezések érdemét nem érintve javításra kerül az említett törvény 188. § 13. pontjára való hivatkozás 

a 188. § 16. pontjára való hivatkozásra. A módosítást jogszabályváltozás indokolja. 

 

ÁSZF 3.1 A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás leírása – valamennyi kábeltévé ászf-et érintően az 

elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 2020. december 21-én hatályba lépő módosításaira tekintettel, a 

rendelkezések érdemét nem érintve javításra kerül az említett törvény 188. § 77. pontjára való hivatkozás a 188. § 89. 

pontjára való hivatkozásra.  A módosítást jogszabályváltozás 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.              

 

                    Vodafone Magyarország zrt.  
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