
A TARR Kft. értesíti Előfizetőit, hogy 2020.01.01. dátumú hatálybalépéssel változtatja a Vezetékes műsorjel 

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

Internet (MOB) szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit. 

 

 

 

AZ ÁSZF-BEN AZ ALÁBBI VÁLTOZÁSOK TÖRTÉNTEK: 

Érintett ÁSZF Módosítás lényegének leírása 

KTV 4. sz. melléklet A TARR Kft. szolgáltatási területe FTTH területen Baktüttös, Becsvölgye, 

Csonkahegyhát, Milejszeg, Pálfiszeg, Pusztaederics, településekkel, illetve 

Sárbogárd optikával lefedett végpontjaival bővül.  

KTV 4. sz. melléklet Kustánszeg, Nagyvejke, Sárbogárd-Pusztaegres, Szalatnak önálló 

csatornakiosztása megszűnik, Kustánszeg, Nagyvejke, Szalatnak települések 

FTTH régióba kerülnek, így csatornakiosztása az FTTH-s terület 

csatornakiosztásával, Sárbogárd-Pusztaegres csatornakiosztása a Szekszárd és 

környéke csatornakiosztásával lesz azonos. 

KTV 4. sz. melléklet Szekszárd és környéke, Zalaegerszeg és környéke és az FTTH területek 

csatornakiosztása bővül. ALAP csomagba bekerül az RTL GOLD és a TV4 

csatorna, az EXTRA csomagba bekerül a Jocky TV csatorna. 

KTV 4. sz. melléklet Az elosztásra került Helyi TV-k közé bekerül a Csele TV és a HARTA TV, 

továbbá megszűnik a DOMBÓ TV és a Nagymányok TV.  

KTV 4. sz. melléklet Az értéknövelt digitális kiscsomagok csatornakiosztása változik: a Platina Mix, 

Filmkalauz, MIX digitális kiscsomagokból kikerül az RTL GOLD és bekerül a 

Story4 csatorna. Platina Mix és Filmkalauz digitális kiscsomagokból kikerül a 

Jocky TV csatorna. Platina Mix kiscsomagba bekerül az MTV Live HD 

csatorna. Az Éden kiscsomag kínálata a Reality Kings csatornával bővül. 

NET 3. sz. melléklet A szolgáltatás minőségi mutatói egységesítésre és kiegészítésre kerültek. A 

200M csomag szolgáltatás minőségi mutatói egységesítésre kerültek, így a 

12Mbit/s feltöltési sebességű csomag megszűnt, csak a 18Mbit/s feltöltési 

sebességű csomag maradt.  

NET 4. sz. melléklet A TARR Kft. szolgáltatás területi besorolása változott. Sárbogárd-Pusztaegres 

kikerült az 5. sz. szolgáltatási területből és bekerült az 1. sz. szolgáltatási 

területbe. a 2. sz. szolgáltatási terület (FTTH) Baktüttös, Becsvölgye, 

Csonkahegyhát, Kustánszeg, Milejszeg, Nagyvejke, Pálfiszeg és Pusztaederics, 

Szalatnak településekkel bővült. 

NET 4. sz. melléklet A rendelhető internet csomagok közül kikerülnek a HNET50, HNET60, 

HNET80 és a NET 15M csomagok. 

TEL 4. sz. melléklet A TARR Kft. vezetékes telefon szolgáltatási területe Baktüttös, Becsvölgye, 

Csonkahegyhát, Kustánszeg, Milejszeg, Nagyvejke, Pálfiszeg, Pusztaederics, 

Szalatnak településekkel bővült. 

KTV 6. sz. melléklet 

NET 7. sz. melléklet 

MOB 7. sz. melléklet 

TEL 6. sz. melléklet 

A szolgáltató által nyújtott akciós ajánlatok változtak.  

 

A 4. számú mellékletek egyes módosításait a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható 

változások, így a csatornakínálat, valamint a szolgáltatási terület bővülése, besorolás változása indokolta.  

Kustánszeg, Nagyvejke, Sárbogárd-Pusztaegres, Szalatnak csatornakiosztásának módosítását a műsorterjesztési szolgáltatás 

keretében kínált csatornák összetételében bekövetkezett változás indokolja, tekintettel arra, hogy a csatornák 

szerepeltetésére az ÁSZF-ben vállalt időpont letelt.  

A Platina Mix, Filmkalauz, MIX digitális kiscsomagok csatornakiosztás módosítását részben a médiaszolgáltatóval kötött 

szerződéses jogviszony változása, részben a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételében 

bekövetkezett változás indokolja, tekintettel arra, hogy a csatornák szerepeltetésére az ÁSZF-ben vállalt időpont letelt.  

A DOMBÓ TV és Nagymányok TV elosztásának megszűnését a médiaszolgáltatóval kötött szerződéses jogviszony 

változása indokolja. 

A szolgáltatás minőségi mutatóinak kiegészítése nem eredményezi a szerződés feltételeinek lényeges módosítását, nem 

érintik a már nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, azok kizárólag az előfizető számára előnyös változással 

járnak. 

A jelölt internetcsomagok értékesítésének megszűnése a hatályos előfizetői szerződéseket nem érinti. 

Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz (az ÁSZF-ben meghatározott 



feltételeknek megfelelően), az Előfizető jogosult felmondani az előfizetői szerződést: határozatlan időtartamú szerződés 

esetén bármikor azonnali hatállyal, vagy határozott időtartamú szerződés esetén azonnali hatállyal, további 

jogkövetkezmények nélkül a jelen értesítéstől számított 45 napon belül. 

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

ügyfélszolgálati irodákban.  

 


