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

 

ÁSZF 1/f számú melléklet 2.10 Hangposta szolgáltatás, 2.12 Hívásátirányítás foglaltság esetén, 2.13 Hívásátirányítás 

„nem felel” esetén pontjai, továbbá 1/a és  1/e. számú melléklet: 2.4 business telefon SIP szolgáltatások kényelmi és 

egyéb szolgáltatásai pontja, valamint az ÁSZF 3. számú díjmellékletei - 2021. március 30-tól kezdődően 2021. június 

30-ig  a helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz igénybe vehető Hangposta szolgáltatás fokozatosan kivezetésre kerül, 

és ezen dátumot követően nem lesz elérhető az ügyfelek számára. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás kivezetésére 

a szolgáltató által meghatározott területi egységenként kerül sor, az erre vonatkozó részletes információkat 

honlapunkon folyamatosan közzétesszük, kérjük látogassa meg honlapunkat és kísérje figyelemmel a 

tájékoztatásokat. A kivezetéssel egyidőben megszűnik a 1720-as szám hívhatósága. Kérjük, gondoskodjon az ott tárolt 

tartalmak meghallgatásáról, indokolt esetben a lementéséről! A hangpostára érkező üzeneteket közül a 

meghallgatott üzeneteket 7 napig, a még meg nem hallgatott üzeneteket14 napig tároljuk, és a még tárolt adatait a 

szolgáltatás megszűnését követő legkésőbb a 7., illetve 14. napig kezeljük. 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 módosítást a 

körülményekben bekövetkezett változás indokolja, amely nem eredményezi a szerződési feltételek lényeges 

változását. 

 

ÁSZF 1/f melléklet - 2.18 Hangos számla szolgáltatás pontot, valamint az ÁSZF 3.számú díjmellékletek - 2021. március 

30. hatállyal megszűnik a hangos számla szolgáltatás. Ezzel egyidőben megszűnik a 1771-es szám hívhatósága. A 

módosítás nem minősül a jelen ÁSZF vagy az Előfizetői Szerződés Eht. 130-132. §-ai szerinti módosításának.  

 

ÁSZF 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e díjmelléklet – kivezetésre kerülnek az alábbi emeltdíjas számok társszolgáltatói értesítés 

alapján:  90 640 000-999,91 300 000-999, 91 330 000-999, 91 338 000-999, 91 339 000-999, 90 641 000-999. 

A módosítást a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás 

indokolja, amely nem eredményezi 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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