
 Közlemény 
 Általános Szerződési Feltételek módosulásáról 

Tisztelt Előfizetőink! 
 
Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a PR-TELECOM Zrt. 2015. év július hó 13. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós és telefon szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") 
Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) az alábbiak szerint: 
 
Nyilvános televízió-műsorelosztás és nyilvános rádió-műsorelosztás szolgáltatásra vonatkozóan (4.a sz. mellékletben): 

1. a csatornakiosztásban szereplő csatornák szerepeltetésének vállalt időpontja 2015. július 31. napjára kerül módosításra, 
2. pontosításra kerül a digitális kábeltelevíziós szolgáltatással elért területek felsorolása,  
3. a digitális Klasszikus, Prémium, Komfort, Közszolgálati, PRogram17 és PRogram33 programcsomagok kiegészülnek az M4Sport csatornával, 
4. a HD, HD+ és D HD programcsomagokban a Duna Word HD helyét az M4Sport HD csatorna váltja fel, 
5. Abony, Alattyán, Cibakháza, Jászalsószentgyörgy, Kőröstetétlen, Kunszállás, Kunszentmárton, Nagykőrös, Rákóczifalva, Szászberek, Szolnok (Kertváros, Pletykafalu, 

Szandaszőlős), Tiszaalpár, Tiszaföldvár, Újszász és Zagyvarékas szolgáltatási területekről a Trió rádió, továbbá Nagykőrös szolgáltatási területről a Rádió2000 adása 
kivezetésre kerül, 

6. valamennyi, az adott szolgáltatással érintett területen jogszabályi előírás alapján a Duna Word helyét az M4Sport csatorna váltja fel (szolgáltatási területekre vonatkoztatva a 
hatályos ÁSZF 4.a.1. - 4.a.47. sz. melléklete), 

7. az Ozone Network műsor áthelyezésre kerül a C48 (687,25 MHz) csatornahelyre (szolgáltatási területekre vonatkoztatva a hatályos ÁSZF 4.a.1., 4.a.7., 4.a.13., 4.a.39., 4.a.46. 
sz. melléklete), 

8. a Fishing and Hunting Channel, Ozone Network, Film+, SuperTV2 és Spektrum Home műsorok áthelyezésre kerülnek az S14 (252,25 MHz), C25 (503,25 MHz), C36 (591,25 
MHz), C37 (599,25 MHz) és C54 (735,25 MHz) csatornahelyekre, továbbá az ORF2 műsor kikerül a kínálatból (szolgáltatási területekre vonatkoztatva a hatályos ÁSZF 4.a.2., 
4.a.16., 4.a.26 sz. melléklete), 

9. pontosításra kerül a Digi Sport műsor megnevezése Digi Sport1 műsorra (szolgáltatási területekre vonatkoztatva a hatályos ÁSZF 4.a.5., 4.a.19. sz. melléklete), 
10. az Ozone Network műsor bekerül a PR-delta programcsomagba (szolgáltatási területre vonatkoztatva a hatályos ÁSZF 4.a.8. sz. melléklete), 
11. az Ozone Network és Comedy Central Hungary műsorok áthelyezésre kerülnek a C26 (511,25 MHz) és C53 (727,25) csatornahelyekre (szolgáltatási területre vonatkoztatva a 

hatályos ÁSZF 4.a.9. sz. melléklete), 
12. az ORF1, Ozone Network, Spektrum Home, Film+, TV Paprika, Sport2 és DoQ műsorok áthelyezésre kerülnek a C24 (495,25 MHz), C25 (503,25 MHz), C54 (735,25 MHz), 

C55 (743,25 MHz), C58 (767,25 MHz) és C59 (775,25 MHz) csatornahelyekre, továbbá az ORF2 műsor kikerül a kínálatból (szolgáltatási területekre vonatkoztatva a hatályos 
ÁSZF 4.a.10., 4.a.11., 4.a.17., 4.a.20., 4.a.25 sz. melléklete), 

13. a Digi Life, Ozone Network, SportM és Fishing and Hunting Channel műsorok áthelyezésre kerülnek a C24 (495,25 MH), C25 (503,25 MHz), C46 (671,25 MHz), C37 (599,25 
MHz) és C48 (687,25 MHz) csatornahelyekre (szolgáltatási területekre vonatkoztatva a hatályos ÁSZF 4.a.21., 4.a.23., 4.a.27. sz. melléklete), 

14. pontosításra kerül a C27 (519,25 MHz) csatornahelyen elosztásra kerülő műsor elnevezése Digi World-re (szolgáltatási területre vonatkoztatva a hatályos ÁSZF 4.a.27. sz. 
melléklete), 

15. pontosításra kerül a Földvár TV elnevezése Tiszaföldvári Városi TV-re (szolgáltatási területre vonatkoztatva a hatályos ÁSZF 4.a.39. sz. melléklete) 
 
Helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozóan  

1. a 4.a sz. melléklet 4. pontjában a rövidített hívószámok felsorolása kiegészül a 1420-as hívószámmal. 
 
A módosítások indokául szolgálnak a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változások, a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált 
csatornák összetételében a médiaszolgáltató döntése alapján, valamint a médiaszolgáltatóval kötött szerződéses jogviszonyok, továbbá jogszabályváltozás és a műsorok díjcsomagban 
történő szerepeltetésére vállalt időpontjának lejárta, új szolgáltatás bevezetése, időközi felmerült pontosítási igények, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges változását. 
 
A PR-TELECOM Zrt. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a 
www.pr.hu weboldalon. 
Amennyiben a fenti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítést követő 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult 
felmondani az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott 
időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben 
a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső 
kedvezmény összegét. 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben jelen értesítést követően a fenti határidőkön belül nem tesznek eltérő tartalmú írásbeli nyilatkozatot, úgy ez a módosított ÁSZF elfogadásának 
minősül. 
 
 

 Tisztelettel:  
 

  PR-TELECOM Zrt. 


