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KÖZLEMÉNY 

 

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

(ÁSZF) az alábbiak szerint: 

 

 

2021. március 1-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 szolgáltatásokra vonatkozó 

Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosulnak: 

 

ÁSZF 6.1.1 A Hibaelhárítás módja – törlésre kerül az a feltétel, hogy a Vodafone lezártnak tekinti a hibát amennyiben  

az elektronikus hírközlési berendezés elhelyezését más szolgáltató munkavégzése (pl. villamos energia szolgáltató 

általi oszlopcsere) akadályozza. A módosítást hatósági felhívás indokolja. 

 

2021. március 1-től a Jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját üzemeltetésű kábelhálózatokon 

nyújtott Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek az 

alábbiak szerint módosulnak: 

 

2021. március 1. hatállyal az internet szolgáltatáshoz kapcsolódó E-mail fiókok és a hozzá kapcsolódó Webmail (E-

mail webtárhely) szolgáltatás kivezetésre kerülnek. Az előfizetőt megilleti az általános adatvédelmi rendeletben 

(GDPR) foglalt érintetti jogainak gyakorlása, amelyről részletes tájékoztatást olvashat a Vodafone az előfizetői és 

felhasználói személyes adatok kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatójában, amelyet a mindenkor hatályos 

jogelőd UPC ÁSZF 5. számú melléklete tartalmaz: www.vodafone.hu/adatkezeles. 

A fenti változás a jogelőd UPC internet ÁSZF 1/g melléklet 1. E-mail postafiók szolgáltatás, 2. E-mailek központi 

vírusellenőrzése, 3. Kéretlen levelek (SPAM) központi szűrése, valamint az ÁSZF 1/a,1/b,1/c,1/d 1/f mellékleteket 

érinti, továbbá ehhez kapcsolódóan a 5.1.2 Az Előfizető által kérhető, illetve az Előfizető érdekkörében felmerülő 

szüneteltetés szabályai pontot is. A módosítás nem minősül a jelen ÁSZF vagy az Előfizetői Szerződés Eht. 130-132. §-

ai szerinti módosításának. 

 

 

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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