Közlemény

Általános Szerződési Feltételek módosulásáról
Tisztelt Előfizetőink!
Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a PR-TELECOM Zrt. 2016. év november hó 01. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós és internet szolgáltatásának (a
továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) az alábbiak szerint:
Nyilvános televízió-műsorelosztás és nyilvános rádió-műsorelosztás szolgáltatásra vonatkozóan:
1.
a digitális szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hírközlési berendezés Szolgáltató általi biztosítására vonatkozó
1.
szabályok pontosításra és kiegészítésre kerülnek (3.1.4. és 3.1.5 pontok)
2.
a csatornakiosztásban szereplő csatornák szerepeltetésének vállalt időpontja 2016. november 30. napjára kerül módosításra (4.a.sz. melléklet),
3.
módosításra kerülnek az analóg programcsomagok esetében a havi előfizetési díjak (4.a.sz. melléklet),
4.
a 4.a.10. és 4.a.11. sz. mellékletek összevonásra és az azt követő mellékletek átsorszámozásra kerülnek,
5.
az egyedi előfizetői szerződésekben feltüntetett díjcsomag elnevezések megváltoznak az alábbiak szerint:
•
PR-minimum programcsomag helyett PR-alfa programcsomag (szolgáltatási területre vonatkoztatva a hatályos ÁSzF 4.a.39. sz. melléklet szerint),
•
Alsó programcsomag helyett PR-alfa programcsomag (szolgáltatási területre vonatkoztatva a hatályos ÁSzF 4.a.44., 4.a.46. sz. melléklet szerint).
Internet elérési szolgáltatásra vonatkozóan:
1.
pontosításra kerül a folyamatos előfizetői szolgáltatások díjfizetési esedékessége (7.1.3. és 7.1.4. pontok),
2.
kihelyezett hírközlési berendezés használati díja módosításra kerül, mely módosítás a már megkötött előfizetői szerződések alapján fennálló díjfizetési
kötelezettséget nem érinti (4.b. sz. melléklet),
3.
módosításra kerül a rácsatlakozási díj mértéke (4.b. sz. melléklet).
A módosítások indokául szolgál az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (2) b) és d) pontja alapján jogszabályváltozás, és az ez által előidézett, a
körülményekben bekövetkezett, előre nem látható lényeges változás (költségnövekedés), mely az előfizetői szerződés lényeges módosítását eredményezi, továbbá a
műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák díjcsomagokban történő szerepeltetésére vállalt időpontjának lejárta valamint az időközi felmerült pontosítási igények.
Az előfizetői szerződések, továbbá az ÁSZF jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. A PR-TELECOM Zrt. szolgáltatásaira
vonatkozó ÁSZF 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 értesítést követő 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult
felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel a határozott időtartamú 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 felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést
legfeljebb 8 nap felmondási idővel, nem követelhetjük a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét és az igénybe vett kedvezményeket a felmondási
idő lejártáig jogosultak vagyunk felszámítani. A határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel jogosult felmondani.
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