
A TARR Kft. értesíti Előfizetőit, hogy 2019.05.30. dátumú hatálybalépéssel változtatja a Vezetékes műsorjel 

elosztási (KTV), az Internet elérési (NET), a Helyhez kötött telefon (TEL), Mobil Rádiótelefon és Mobil 

Internet (MOB) szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit. 

 

 

 

AZ ÁSZF-BEN AZ ALÁBBI VÁLTOZÁSOK TÖRTÉNTEK: 

Érintett ÁSZF Módosítás lényegének leírása 

KTV, NET 4. sz. 

melléklet 

Csertalakos, Szakmár, Szentkozmadombja, Pusztaszentlászló településekkel bővül a 

TARR Kft. szolgáltatási területe. 

TEL 4. sz. melléklet Társszolgáltató neve aktualizálásra kerül, T-Mobilról Magyar Telekom Nyrt-re 

változott. 

TEL 4. sz. melléklet Az EU tagállamaiba irányuló nemzetközi hívások díjazása változik, új, Nemzetközi Eu 

díjzóna kerül bevezetésre. A nemzetközi zónabesorolás változik. 

MOB 4. sz. melléklet 4.1. Az EU tagállamaiba irányuló nemzetközi hívások díjazása változik, új, Nemzetközi 

Eu díjzóna kerül bevezetésre. 

4.3 Az EU tagállamaiba irányuló nemzetközi irányba indított SMS díjazása változik, 

új, Nemzetközi Eu díjzóna kerül bevezetésre. 

4.5 A nemzetközi zónabesorolás változik. 

KTV 6. sz. melléklet 

NET 7. sz. melléklet 

TEL 6. sz. melléklet 

Mob 7. sz. melléklet 

 A szolgáltató által nyújtott akciós ajánlatok változnak. 
 

 

A TEL és MOB ÁSZF-ek 4. sz. mellékletének módosítását jogszabályváltozás indokolja. Az Európai Parlament és a Tanács 

2018/1971 rendeletével módosított, 2019. május 15 napjától hatályos 2015/2120 rendelet szabályozza az Európai Unión 

belüli, tagállamok közötti nemzetközi telefonhívások és SMS üzenetek díjazását. Emiatt a 4. számú melléklet akként 

módosul, hogy az EU és EGT tagállamokba indított nemzetközi vezetékes és nemzetközi mobil hívások díja nem haladja 

meg a nettó 59,05 (bruttó 75) forintot, továbbá mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén a nemzetközi irányba indított SMS-ek 

díja a nettó 18,11 (bruttó 23) forintot. Ezzel összefüggésben módosításra kerültek a nemzetközi zónabesorolások is.  

A módosítással az előfizetési díj csökken vagy változatlan marad. Amennyiben az előfizető által igénybe vett díjcsomaghoz 

tartozó nemzetközi díjak 2019. május 15. napját megelőzően meghaladták az EU szabályozás alapján a Tarr által 

meghatározott maximális díjat, úgy 2019. május 15. napjától a Tarr ezeket a maximális forgalmi díjakat alkalmazza.  

Amennyiben az előfizető által igénybe vett díjcsomaghoz tartozó nemzetközi díjak 2019. május 15. napját megelőzően nem 

haladták meg az EU szabályozás alapján a Tarr által meghatározott maximális díjat, úgy a Tarr 2019. május 15. napjától 

továbbra is változatlan forgalmi díjakat alkalmaz.  

A további módosítások (szolgáltatási terület bővülése, társszolgáltató megnevezésének módosítása) nem eredményezik a 

szerződés feltételeinek lényeges módosítását. 

Részletes tájékoztatásért, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz! Az ÁSZF-ek elérhetősége tarr.hu/aszf vagy az 

ügyfélszolgálati irodákban.  

 


