
 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

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

(ÁSZF) az alábbiak szerint: 

 

2021. március 30-tól a Jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját üzemeltetésű kábelhálózatokon 

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

Bevezetésre kerül az Internet 1000 szolgáltatási csomag és Business Office Net 1000 szolgáltatási csomag az alábbi 

településeken: Fehérvárcsurgó, Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Jenő, Kincsesbánya, Kőszárhegy, Moha, Polgárdi, 

Sárkeresztes, Sárszentmihály, Székesfehérvár, Úrhida, Hosszúhetény, Pécs, Nagykozár, Bogád, Romonya, 

Kozármisleny, Komló, Debrecen, Ebes, Nyíregyháza, Nyíregyháza- Oros, Nagykálló, Nyírpazony- Kabalás, Nyírpazony, 

Nyíregyháza- Sóstófürdő, Nyíregyháza- Sóstóhegy, Nyíregyháza- Nyírszőlős. A módosítás az ÁSZF 2. számú 

mellékletét érinti. A módosítást új szolgáltatás bevezetése indokolja. 

2021. március 30-tól a Jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját üzemeltetésű kábelhálózatokon 

nyújtott Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF az alábbiak szerint módosul: 

ÁSZF 1. számú melléklet Csatornakiosztás – bevezetésre kerül a Public TV Standard és a Public TV Pro szolgáltatási 

csomag a digitális csatornakiosztást érintően kizárólag üzleti Előfizetők részére. A Public TV Standard szolgáltatási 

csomag havi díja bruttó 13 398 Ft, a Public TV Pro szolgáltatási csomag havi díja bruttó 18 998 Ft.  A módosítást új 

szolgáltatás bevezetése indokolja. 

2021. március 30-tól 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 -  A kampány hatálybalépési dátuma: 2021. március 30-ra módosul. 

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

3.1 Érintett ügyfélkör - A kampány hatálybalépési dátuma: 2021. március 30-ra módosul. 

Akciós Business Class Prémium csomag ajánlatok 

 - Business Class 500 Prémium – módosításra kerül a 24 hónapra szóló igénybevételi feltétel 

Üzleti kábeltévé ajánlatok:  

-kiegészül a Public TV Standard és a Public TV Pro szolgáltatási csomag ajánlattal 

-Horizon mediabox első vételi ponton – módosításra kerül az igénybevételi feltétel 

Business Office Net Prémium ajánlatok 

- módosításra kerül a Business Office Net 500 Prémium havi díja 

- módosításra kerül a Business Office Net 1000 havi díja 

A módosítást az akciós ajánlat módosítása 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.A hatálybalépés 

napjáig Tisztelt Előfizetőink részletes tájékoztatására – annak terjedelme miatt – az Általános Szerződési Feltételek 

https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf


 

 

 

teljes szövegét ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf honlapon 

közzétettük. 

Vodafone Magyarország zrt.  

https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf

