
A TARR Kft. értesíti Előfizetőit, hogy 2017.09.30-ai  hatálybalépéssel változtatja a Vezetékes műsorjel elosztási 
(KTV), az Internet elérési (NET), a Helyhez, és nem helyhez kötött telefon hozzáférési (TEL), szolgáltatások 
Általános Szerződési Feltételeit. A változtatásra részben jogszabályváltozás, részben a TARR Kft. üzleti érdekei 
miatt volt szükség.  
Az ÁSZF-ben az alábbi változások történtek: 
 

Módosított pont Módosítás lényegének leírása 

KTV, NET, TEL 1.2 
pont  

Telefonos ügyfélszolgálati elérhetőségek pontosításra kerültek 

KTV. NET, TEL 1 
számú melléklete 

Új ügyfélszolgálati iroda került be 

KTV. NET, TEL 2 
számú melléklete 

Új járási hivatalok és jegyzők kerültek be 

KTV 4 számú 
melléklete  

A VIVA és Comedy Central Extra csatornák 2017. október 3-án, míga Disney 
Junior csatorna 2017. 10.12-én megszűnnek.  

 AXN Black és AXN White 2017. október 3. névváltozása bevezetésre kerül.  

 Pakod település átkerült a zalaegerszegi fejállomásról ellátott települések közé 

 Aparhanton elérhetővé vált a digitális kiosztás 

 Aparhant kiosztása megváltozik. Mini csomag beolvad az ALAP csomagba.  
Kikerül a Mini vagy ALAP csomagból és digitális kiscsomagban lesz elérhető: PAX TV, 
Travel Ch, Film Mánia, ZDF, Boomerang, CartoonNetwork, 3SAT, PRO7,  
Kikerül az EXTRA csomagból és digitális kiscsomagban lesz elérhető: Viasat History, SAT1 

Film Café, Spektrum Home, RTL2, Super RTL  

Extrából átkerül ALAPba: Story4, Paramount, Comedy Central, ECHO TV, TV 

Paprika, COOL. 

ALAPból Extrába kerül: Sport1, Spektrum, Digisport 1, Digisport2 

Bekerül az ALAPba: Izaura TV, M5. HRT1 

Bekerül az Extrába: Nat GEO Wild, RTL+, Spiler TV, Discovery, TLC, Eurosport, 

Eurosport2, MTV 

 MobilTV kiosztásban a FOX csatorna kikerül és az AXN csatorna bekerül.  

NET 4 számú 
melléklete 

Új szolgáltatáscsomagok kerültek be és több csomag értékesítése megszűnik 
2017.10.01.-től 

TEL 4 számú 
melléklete 

Új szolgáltatáscsomag került be és a TELE-Kiskőrös csomag értékesítése megszűnik 
2017.10.01.-től 

NET 4 számú 
melléklete 

Új településekkel bővül a szolgáltatási terület: Kiskőrös, Dusnok, Soltvadkert, Akasztó, 

Páhi, Tabdi, Pirtó, Bócsa, Kaskantyú, Kecel 

KTV 4 számú 
melléklete 

Új településekkel bővül a szolgáltatási terület: Kiskőrös, Dusnok 

TEL 4 számú 
melléklete 

Új településekkel bővül a szolgáltatási terület: Kiskőrös, Dusnok, Soltvadkert, Akasztó, 
Páhi, Tabdi, Pirtó, Bócsa, Kaskantyú, Kecel 

Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz! Az ÁSZF-ek elérhetősége: www.tarr.hu vagy az ügyfélszolgálati irodákban. 

Határozatlan idejű előfizetői szerződéssel rendelkező előfizetőink jogosultak arra, hogy a jelen közlemény közzétételét követő 8 (nyolc) napon 

belül Előfizetői Szerződésüket felmondják. Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket 

tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott 

időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az 

előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott 

kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú 

előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. 

Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig 

jogosult felszámítani. Aki jelenleg még nem előfizetője a TARR Kft-nek, csupán igénybejelentést tett szolgáltatásunkra, az a jelen közlemény 

közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belül minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat az előfizetői szerződés megkötésétől. 


