
A TARR Kft. értesíti előfizetőit, hogy 2016. március 25-i hatálybalépéssel változtatja a Vezetékes műsorjel elosztási, a 
Helyhez kötött telefon hozzáférési, és az Internet elérési szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit. A 
változtatásra hatósági előírások, valamit a piaci körülmények változása miatt volt szükség. 
Az ÁSZF-ben az alábbi változások történtek: 
 

 Módosított pont Módosítás lényegének leírása 

KTV, INTERNET, TELEFON 2.1 Rendeletre való hivatkozás javításra került. 

TELEFON 3.1.5 
A második mondat módosult: „A névjegyzéket a Szolgáltató köteles elektronikusan - legalább interneten keresztül – 
bárki számára hozzáférhetővé tenni, továbbá az előfizetői névjegyzék internetes változatát folyamatosan frissíteni.” 

KTV, INTERNET 3.1.7 

A TARR Mobil TV korlátozás kiegészítésre került: „…Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a licencek eladói által 
felállított felhasználási jogok alapján  
-bizonyos műsorszámok alatt fekete képernyőt, vagy rendszer üzenetet jelenítsen meg az adott műsorszám 
helyett;…” 

KTV, INTERNET, TELEFON 6.1.2.9 Az a) és b) pont kiegészítésre került: „…minden megkezdett késedelmes nap után…” 

KTV, INTERNET, TELEFON 6.4.2 
Az utolsó mondat az alábbira változott: „Az Előfizető részére a telefonos ügyfélszolgálatra érkező hívásokról készült 
hangfelvételek kiadását hangfelvételenként egy alkalommal ingyenesen biztosítja a Szolgáltató.” 

KTV, INTERNET, TELEFON 7.4.2.3 Kiegészítésre került: „…minden megkezdett késedelmes nap után…” 

KTV, INTERNET, TELEFON 12.1.3.1 
A második mondat módosult: „A Szolgáltató jogosult az előfizetői szolgáltatások díját módosítani legfeljebb a hivatalos 
(KSH által az előző naptári évre megadott) fogyasztói árindex mértékével,…” 

KTV 4.sz. melléklet Kiszállási díj definíciója változott 

KTV, TELEFON 6.sz. melléklet, INTERNET 7.sz. melléklet A szolgáltató által nyújtott akciós ajánlatok változtak. 

 
 

VÁLTOZÁSOK A CSATORNAKIOSZTÁSOKBAN 
 
Változások a szolgáltatás csomagokban: 
 

Területi besorolás vagy egyéb megnevezés Csomag neve Csomagból kikerült Csomagba bekerült 

Értéknövelt digitális csomag Platina Mix 
 

Hustler TV 23-05 óráig 

Aparhant Mini PRO7 ARD1 

Aparhant Alap   PRO7 

Kalocsa Alap BBC World 
  

 
 
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. 
 


