
A TARR KFT. értesíti előfizetőit, hogy 2012.12.01-i hatálybalépéssel változtatja a Vezetékes műsorjel elosztási, az Internet elérési, valamint a Helyhez kötött telefon szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit. A 
változtatásra hatósági előírások, valamit a piaci körülmények változása miatt volt szükség. Az ÁSZF-ben az alábbi változások történtek. 

a módosított pont 
a módosítás lényegének rövid leírása 

KÁBELTV INTERNET TELEFON 

1.6.1. kiegészült a 6/2011. (X. 6.) NMHH rendeletben foglaltakkal - 

2.1.1.2.10.-12 
A hozzáférési pont létesítésének feltételei az előfizető előnyére 

változtak. 
- - 

2.1.1.3.2. A távollévők között szóban megkötött szerződés visszamondási határideje a törvénymódosításnak megfelelően 8 napra nőtt. - 

2.1.1.3.4. A szerződések iktatásira vonatkozó rendje bekerült az ÁSZF-be 

2.1.2.4 
A Szolgáltató előfizetői szerződés kötési kötelezettsége a 

továbbiakban nem terjed ki a 18 év alatti igénylőkre. 
- - 

2.1.2.5. - Eszköz visszaszolgáltatás ideje pontosításra került. - 

2.1.2.7. KTV; 
2.1.2.6. Internet 

Elállási idő 8 napra nőtt - 

2.1.3.1-2 - Műszaki adatok pontosítása 

2.2.2. Adatkör bővült -  

2.3.10. Internet; 
3.5. Telefon 

- Műszaki alkalmasság biztosításának pontosítása az utolsó bekezdésben bekerült. 

2.3.11. Költségviselő pontosításra került. - - 

2.3.14. - Felelősség tisztázása, a második mondattól. 

2.4. A pontban szerepelő határidők rövidültek. - - 

3. - 
Szolgáltatás meghatározás pontosítása, a Fix IP cím 

bevezetése az ÁSZF-be 
- 

3.1.2. 
A programcsomag módosítás pontosított feltételei bekerültek az 

ÁSZF-be. 
- - 

3.1.3.1.;3.1.3.3 - Fogalmak pontosítása. 

3.1.6. 
A kiskorúak védelmére szóló passzus hívja fel az Előfizető figyelmét 

teendőire. 
- - 

3.3. Új pont az NMHH rendeletnek való sorrend megfelelőség miatt. A további pontok átszámozva. - 

4.1.  Címsor szövegezés változott 

4.1.4. Törölve NMHH végzés miatt. 

4.2. Új pont az NMHH rendeletnek való sorrend megfelelőség miatt. A további pontok átszámozva. - 

4.4.6. 
A hálózat ellenőrzés során feltárt hibák hiányosságok Előfizető általi 

megszűntetésére rendelkezésre álló határidő csökken. 
- - 

4.4.7. - Új pont a protokoll meghatározás lehetőségéről. - 

5.1.1. A törvényi rendelkezéssel kiegészült. - A törvényi rendelkezéssel kiegészült. 



5.1.2. - 
Szünetelési idők és az ezzel kapcsolatos díjak kezelésének 

rendje módosult. 
-- 

5.1.3.-4.; 5.1.7 A szünetelés feltételei pontosításra kerültek. 

5.2.1. - - Eredeti b) pont törlésre került 

6.1.1.2.-3 Hibajelentés pontosításra került az utolsó bekezdésekkel. - - 

6.1.1.4. A pont második bekezdése pontosításra került 

6.1.1.6. A hiba kivizsgálásai, kijavítási feltételei pontosításra kerültek. - - 

6.1.2.1. Határidők a törvényi hivatkozást tartalmazzák az időkorlát helyet. - - 

6.1.2.7. - - 
Az első bekezdésbe bekerült a „a szolgáltatónál 
felmerülő (javítási, kiszállási) költségen kívül.” 

szövegrész 

6.2.2. Panaszkezelési feltételek kiegészítésre kerültek. 

6.2.7-8 - 6.2.8 új pont 6.2.7 kiegészült, a 6.2.8. új pont 

6.2.4. A Szolgáltatató ÁSZF biztosítási feltételeit kiegészítette. - - 

6.4.2. A törvényi változásoknak/elvárásoknak megfelelően kiegészült a pont. 

6.4.5.  Új pont, mely pontosítja a kiszolgálási időt. A további pontok átszámozva. 

6.4.6.4. f) alponttal kiegészült - - 

6.5. Új pont az NMHH rendeletnek való sorrend megfelelőség miatt. A további pontok átszámozva. - 

7.1.2. Díjakra vonatkozó pontosítás került be. - - 

7.1.6. Fogalompontosítás. - - 

7.1.7. Díjvisszafizetés pontosításra került.  - 

7.1.9. Kamatfizetési feltételek pontosításra kerültek. - - 

7.1.10. Vagyoni biztosíték kérdésköre be- és pontosításra került - 
Vagyoni biztosíték kérdésköre be- és pontosításra 

került 

7.2.1. A rendelkezésre álló lehetőségekkel kiegészült. 

7.3.1. NMHH végzés alapján kiegészítve az akciókról való tájékoztatás tekintetében.. 

7.3.3. NMHH végzés alapján kiegészítve/ pontosítva. 

7.3.8-9. Kábel tv 
7.3.6-7. Telefon 
7.3.7-8. Internet 

NMHH végzés alapján törölve 

8.  Új pont az NMHH rendeletnek való sorrend megfelelőség miatt. A további pontok átszámozva. 
Pontosítás aktualizásáláa a törvényeknek, 

rendeleteknek megfelelően. 

9.1.7-10. NMHH végzés alapján pontosítva. 

9.1.13. f) törlésre került Utolsó bekezdéssel kiegészült. f) törlésre került 



9.2.3.2. Csomagmódosítás alapját képező mérési módszer változott. - - 

9.2.4.1-2. Csomag/ szolgáltatás módosítás lehetőségek keretei változtak. 

9.3.1. Előfizető általi szerződésmódosítás lehetősége pontosításra került - - 

9.3.2. Áthelyezés lehetősége pontosításra került - - 

11.5. Új pont. Törvényi megfeleltetés. - - 

12.1.2. Felmondáshoz szükséges adatok lajstroma bekerült az ÁSZF-be 

13. Új pont az NMHH rendeletnek való sorrend megfelelőség miatt. A további pontok átszámozva. 

14.1. 6)-7) ponttal kiegészült. - - 

14.3.2. Eszköz visszaszolgáltatás ideje pontosításra került. - - 

14.4.1. Az előfizető általi adatszolgáltatási határidő 8-ról 3 napra csökkent - - 

15.  Új pont az NMHH rendeletnek való sorrend megfelelőség miatt. 

1. melléklet Kiegészült Tamási; Szekszárd (Tartsay V.u.) ügyfélszolgálattal 

2. melléklet Aktualizálva 

3. melléklet 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet miatt módosult. 

4. melléklet a) Csatorna kiosztási és díjmódosítások 

4. melléklet b) Egyéb díjváltozások, törlések 

5. melléklet Kiegészült a szükséges adatkezekére vonatkozó táblázatokkal, és hivatkozásokkal a 7. pontban. (Kivéve telefon, mert ott csak a felvezető szöveg egységesítése történt) 

Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz! Az ÁSZF-ek elérhetősége: www.tarr.hu vagy az ügyfélszolgálati irodákban. Előfizetőink jogosultak arra, hogy a jelen közlemény közzétételét követ 8 
(nyolc) napon belül Előfizetői Szerződésüket azonnali hatállyal felmondják. Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizet az értesítéstől számított 15 (tizenöt) 
napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Amennyiben előfizetőnk kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szolgáltatást meghatározott időtartam alatt, az ebből eredő 
kedvezményekért igénybe veszi (pl. hűségnyilatkozattal, vagy határozott időtartamú szerződéssel), úgy az előfizetői szerződését csak akkor mondhatja fel az értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül, ha a 
módosítás az igénybe vett kedvezményeket érinti. Amennyiben az előfizető e feltételekkel mondja fel a Szolgáltatásra irányuló szerződést, úgy a TARR Kft. nem jogosult a hűségnyilatkozatban, vagy határozott 
időtartamú szerződésben rögzített hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására. 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. 
 
 
 

http://www.tarr.hu/

