
A TARR Kft. értesíti előfizetőit, hogy 2017.03.01-i 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 a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság CP/334444-
3/2016. számú végzése miatt, részben a TARR Kft. üzleti érdekei miatt volt szükség.  
Az ÁSZF-ben az alábbi változások történtek: 
 

Módosított pont Módosítás lényegének leírása 

KTV, NET 2.4.8. készüléket szó végberendezést szóra cserélődött 

KTV 3.1.1. végpont szó vételi helyre módosul több esetben egységesítve így az ÁSZF szövegezését 

KTV 3.1.2. az utolsó bekezdés törlésre került és a pont bővült az előfizetői jogok felsorolásával 

KTV 3.1.4. a set-top boxra vonatkozó új információkkal egészült ki a pont 

KTV 3.1.5. „az előfizető körülményeiben beállt változás miatt” rész törlésre került. 

KTV 3.5 előfizetői hozzáférési pont helye /szolgáltatás átadási pont megfogalmazása pontosításra 
került törvényi hivatkozásokkal kiegészítve 

TEL, NET 3.5.  az első bekezdés kiegészült …., és ameddig a Szolgáltató felelősségi határa tart. 

KTV 4.1.1. bekerült a „A Szolgáltató a 3. sz. mellékletben vállalt 1./, 2./, 3./ számú célértékeket 
abban az esetben biztosítja, ha az Előfizető a hozzáférési ponton maximum 4 
végberendezést üzemeltet. Az előfizető külön kérésére a szolgáltató egyedi ajánlat 
alapján biztosíthatja az Előfizető által kért szolgáltatás minőségi paramétereket, de az 
ilyen esetben alkalmazott műszaki megoldás (pl. erősítő felszerelése) nem minősül az EHT 
hatálya alatti tevékenységnek és nem terjed ki rá a szolgáltató ESZR 22. par. szerinti 
kötelezettsége.” mondat. 

KTV, TEL, NET 5.1.3  
 

Az első bekezdés végéről törlésre került „A szünetelés időtartamára az Előfizető a 4. sz. 
mellékletben meghatározott és – szüneteltetett díjcsomagtól függő összegű – csökkentett 
előfizetési díj fizetésére köteles.” 
Ezt követően a bekezdéseken értelemszerűen átvezetésre került a törölt rész miatti 
változások (2, 4 bekezdés nem változott).  

KTV, TEL, NET 7.1.1. csökkentett előfizetési díj törlésre került 

TEL, NET 12.2.3. vételi helyen cserélődött hozzáférési ponton-ra egységesítve így az ÁSZF szövegezését 

KTV 12.2.3. vételi helyen cserélődött új szolgáltatási címen -re egységesítve így az ÁSZF szövegezését 

KTV 3. sz. melléklet: végpont cserélődött hozzáférési pont -re egységesítve így az ÁSZF szövegezését 

KTV 4. sz. melléklet: díjszabás: fejezet módosul, a szövegezésből kiderült, hogy az árak egy hozzáférési pontra 
vonatkoznak. 
csatorna kiosztás alatti bekezdés törlésre kerül 

KTV, TEL, NET 4. sz. 
melléklet: 

egyéb díjak, …  rovatból törlésre kerültek a Csökkentett előfizetési díj, Csökkentett 
előfizetési díj II., Szüneteltetés egyszeri díja kategóriák 

KTV, TEL, NET 4. sz. 
melléklet: 

 díjmeghatározások rovatból törlésre kerültek a Csökkentett előfizetési díj, Csökkentett 
előfizetési díj II., Szüneteltetés egyszeri díja kategóriák 
KTV esetén még 

 a  Előfizetési díj (műsorjel-elosztási szolgáltatás előfizetési díja) részből törlésre 
került a második mondat, 

 ingatlanon belüli áthelyezés díja KTV és/vagy analóg RÁDIÓ kategória 
pontosításra kerül 

KTV 6. melléklet a szolgáltató által nyújtott akciós ajánlatok teljes átdolgozásra/aktualizálásra került, a cég 
üzleti tervének megfelelően 

NET 7. melléklet: 
TEL 6. melléklet 

A TARR Kft. szolgáltatásihoz kapcsolódó egyszeri kedvezményes díjak: fejezet alatt 
törlésre került: 

 Szüneteltetési díj, 

 Határozott idejű szerződés vállalása esetén a szolgáltatás évente egyszer 
szüneteltethető díjmentesen.  

 Határozott idejű szerződéssel igénybe vehető akció esetén maximum 1 
alkalommal szüneteltethető a szolgáltatás. 

A fejezet utolsó mondata bővült az „a határozott idejű szerződéssel kötött” szövegrésszel 

NET 7. melléklet 
TEL 6. melléklet 

Mobiltelefon szolgáltatásra vonatkozó ajánlatok rész teljes átdolgozásra/aktualizálásra 
került, a cég üzleti tervének megfelelően 



NET 7. melléklet 
TEL 6. melléklet 

Kombi csomagban rendelhető mobiltelefon szolgáltatás akció: rész teljes 
átdolgozásra/aktualizálásra került, a cég üzleti tervének megfelelően 

 

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. 


