
A TARR KFT. értesíti elõfizetõit, hogy 2012. 01. 19-i hatálybalépéssel változtatja a internetelérési szolgáltatás, 
valamint a vezetékes mûsorjel-elosztási (nyilvános televíziómûsor-elosztási és nyilvános rádiómûsor-elosztási) 

szolgáltatás Általános Szerzõdési Feltételeit. A változtatásra jogszabályváltozás vagy hatósági döntés, 
valamint a piaci körülmények változása miatt volt szükség. Az ÁSZF-ben az alábbi változások történtek: 

A módosított pont A módosítás lényegének rövid leírása
INTERNET KÁBELTV

2.1.1.2.5. A pont az alábbival kiegészült: Szolgáltató az ingatlan jogszerû használatát az elõfizetõi hozzáférési pont kiépítése tekintetében vizsgálhatja.
2.1.1.3.2. A szóban, telefonon keresztül köthetõ egyedi elõfizetõi szerzõdések megkötésének feltételei pontosításra kerültek.
2.1.1.3.3. A ráutaló magatartással történõ szerzõdéskötés fogalmának és feltételeinek ismertetése bekerült a szövegbe.
2.1.1.3.4. Az elektronikus úton kötött szerzõdés részleteinek pontosításra kerültek.
2.1.3.6. A kaució fogalmának bevezetése, eseteinek leírása.
2.1.3.7. A Költségviselõ fogalmának bevezetése, igénybevehetõségének ismertetése.
2.2.1. A Szolgáltató új adatok megadását írja elõ az ÁSZF-ben.
2.4.1. – Az ajánlattétel nyilvántartásba vételének feltételeit a Szolgáltató pontosította.
3.1. A Szolgáltató a Szolgáltatás tartalmát a korábbi általános megfogalmazások pontosítását követõen saját szolgáltatásaira és mûködési rendjére formálta.
3.4. – A hozzáférési pont meghatározását a Szolgáltató részletezte.
4.1.5. A Szolgáltatató a Szolgáltatás minõség-ellenõrzésére új szabályt hozott, 

éves mérési programjának megfelelõen ellenõriz a jövõben. –

4.3.1. A Szolgáltatató az elõfizetõi végberendezés csatlakoztatásának feltételeit a korábbi általános megfogalmazások pontosítását követõen saját szolgáltatásaira és mûködési rendjére formálta.
4.3.7 Törlésre került. –
5.1.2-3. A szünetelés feltételei módosultak az új jogszabályi és hatósági rendelkezéseknek megfelelõen.
5.1.9. – Törlésre került.
6.1.2.5. A pont kiegészült a közös használatú helyiségekbe való bejutással, azaz az abban történõ hibaelhárítás esetével.
6.2.3. A díjreklamáció részleteit a Szolgáltató pontosította.
6.4.1. Az ügyfélszolgálat zárva tartásáról a Szolgáltató a továbbiakban csak a az ügyfélszolgálaton kifüggesztett hirdetmény útján tájékoztatja az Ügyfeleket.
6.4.5.4. f) – Törlésre került.
Internet – 6.4.6.3. KábelTV – 6.4.5.3. Az elektronikus számlára vonatkozó részeket a Szolgáltató törölte.
7.1.3. A díjfizetés gyakoriságának módosítási lehetõségét a szolgáltató törölte.
7.1.4. Az elektronikus számlabemutatási rendszer törlésre került, valamint a pont az alábbival kiegészült: Amennyiben Elõfizetõ számlamásolatot nem igényel, az ebbõl eredõ Elõfizetõt ért károkért Szolgáltató nem felel.
7.2.2. A féléves és éves elõre fizetés lehetõségét a Szolgáltató engedélyezheti a továbbiakban.
Internet – 7.3.7. Új pont: Amennyiben a határozatlan idõre kötött elõfizetõi szerzõdés idõtartama alatt Elõfizetõ adott idõszakra és/vagy adott feltételek mellett kedvezményt vesz igénybe, akkor az idõtartam letelte 
KábelTV – 7.3.8. vagy a feltételek megszûnése esetén Elõfizetõ köteles a mindenkori hatályos ÁSZF-nek megfelelõ díjat fizetni Szolgáltató részére.
Internet – 7.3.8. Új pont: Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy amennyiben kedvezményes akció keretében határozott idõre veszi igénybe a szolgáltatást, a határozott idõ lejártát követõen Szolgáltató jogosult jogviszonyát 
KábelTV – 7.3.9. határozatlan idejû elõfizetõi szerzõdéssé módosítani.
8.1.8. A szolgáltatás szünetelésére vonatkozó megfogalmazás pontosításra került.
8.1.9. h) Új pont: 6 hónapot meghaladó szüneteltetés esetén (ettõl a Szolgáltató az Elõfizetõ kérésére eltekinthet).
8.1.10. h) Új pont: 6 hónapot meghaladó szüneteltetés esetén (ettõl a Szolgáltató az Elõfizetõ kérésére eltekinthet) A határozott idejû szerzõdés megszüntetése nem mentesíti az Elõfizetõt a szerzõdés hatálya alatt 

felmerült díjfizetési és annak járulékai, valamint a szolgáltatás megszüntetése miatti és a 4. sz. mellékletben megjelölt kiszállási díj megfizetésének kötelezettsége alól.
8.3.2. Az áthelyezési díj megfizetésének feltételeit a Szolgáltató részletezte.
8.3.3. – A más szolgáltatási szintû mûsorcsomagra történõ módosításának feltételeit a szolgáltató megváltoztatta

és törölte a c), d) pontokat.
12.3. – Új pont: a digitális tv adás vételének lehetõségeit és feltételeit a Szolgáltató ismerteti
2. sz. melléklet: A Szolgáltatató a melléklet általános tartalmát pontosította saját szolgáltatási területeire.
4. melléklet (C) – A melléklet a bevezetett új fogalmakkal kiegészült
5. sz. melléklet: 2.3. A pontos törvényi hivatkozás bekerült.
5. sz. melléklet: 5.1. Az adatvédelmi felelõst a Szolgáltató megnevezte.

Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz! Az ÁSZF-ek elérhetõsége: www.tarr.hu vagy az ügyfélszolgálati irodákban. Elõfizetõink jogosultak arra, hogy a jelen közlemény közzétételét követ 8 (nyolc) napon belül Elõ-
fizetõi Szerzõdésüket azonnali hatállyal felmondják. Amennyiben a módosítás az elõfizetõ számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az elõfizetõ az értesítéstõl számított 15 (tizenöt) napon belül további jogkövetkezmények nélkül jo-
gosult felmondani az elõfizetõi szerzõdést. Amennyiben elõfizetõnk kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szolgáltatást meghatározott idõtartam alatt, az ebbõl eredõ kedvezményekért igénybe veszi, úgy az elõfizetõi szerzõdését csak akkor
mondhatja fel az értesítéstõl számított 15 (tizenöt) napon belül, ha a módosítás az igénybe vett kedvezményeket érinti. Amennyiben az elõfizetõ e feltételekkel mondja fel a Szolgáltatásra irányuló szerzõdést, úgy a TARR Kft. nem jogosult
a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására. 

I. Kábeltévé-szolgáltatás

Szekszárd és környéke, Paks és Dunakömlõd, Bonyhád és környéke, Mohács, Rácalmás és Kulcs
– analóg kábeltévé-csatornakiosztás
1.  Mini  kábeltévé  csomag
Új ÁSZF szerinti ára: 1535,43 Ft/hó + áfa
2.  Alap-kkábeltévécsomag
Kikerült a legutolsó érvényes ÁSZF csatornakiosztásából: Eurosport, CNN.
Bekerült a jelenlegi csatornakiosztásba: Prizma TV.
Új ÁSZF szerinti ára: 2976,38 Ft/hó + áfa
3.  Extra  kábeltévécsomag
Kikerült a legutolsó érvényes ÁSZF csatornakiosztásából: Mezzo, Universal Channel, 
Zone Romantica, Viasat History, Viasat Explorer, Cartoon Network/TCM, RTR Planeta, Prizma TV
Bekerült a jelenlegi csatornakiosztásba: Eurosport, Nickelodeon, PRO4, Sorozat+, MTV Hungary, Spektrum Home
Rácalmás és Kulcs csatornakiosztásban, Extra csomagban ezeken felül 2012. 02. 1-jétõl bekerül a d1TV.
Új ÁSZF szerinti ára: 4759,84 Ft/hó + áfa

Zalaegerszeg és környéke – analóg kábeltévé-csatornakiosztás
1.  Mini  kábeltévécsomag
Új ÁSZF szerinti ára: 1287,40 Ft/hó + áfa
2.  Alap-kkábeltévécsomag
Kikerült a legutolsó érvényes ÁSZF csatornakiosztásából: Eurosport, CNN, Film+ 
Bekerült a jelenlegi csatornakiosztásba: Prizma TV, Filmbox, 
Új ÁSZF szerinti ára: 3311,02 Ft/hó + áfa
3.  Extra  kábeltévécsomag
Kikerült a legutolsó érvényes ÁSZF csatornakiosztásából: Zone Romantica, Filmbox, Universal Channel, BBC Entertainment,
Prizma TV, TVE, Mezzo, Cartoon Network/TCM
Bekerült a jelenlegi csatornakiosztásba: Sorozat+, PRO4, Eurosport, Comedy Central, Megamax / Zone Club, Film+,
Nickelodeon, Filmmúzeum
Új ÁSZF szerinti ára: 4791,34 Ft/hó + áfa

Seregélyes – analóg kábeltévé-csatornakiosztás
1.  Alap-kkábeltévécsomag
Új ÁSZF szerinti ára: 822,83 Ft + áfa
2.  Extra  kábeltévécsomag
Kikerült a legutolsó érvényes ÁSZF csatornakiosztásából: Universal Channel 
Bekerült a jelenlegi csatornakiosztásba: PRO4
Új ÁSZF szerinti ára: 3326,77 Ft + áfa

Orfû – analóg kábeltévé-csatornakiosztás
1.  Alap-kkábeltévécsomag
Új ÁSZF szerinti ára: 1.614,17 Ft/hó + áfa
2.  Extra  kábeltévécsomag
Kikerült a legutolsó érvényes ÁSZF csatornakiosztásából: CNN
Bekerült a jelenlegi csatornakiosztásba: BBC World
Új ÁSZF szerinti ára: 2350,39 Ft/hó + áfa

Paks és Dunakömlõd – analóg kábeltévé-csatornakiosztás
1.  Szociális  kábeltévécsomag
Új ÁSZF szerinti ára: 724,41 Ft/hó + áfa

Komló-Mecsekjánosi – analóg kábeltévé-csatornakiosztás
1.  Alap-kkábeltévécsomag
Új ÁSZF szerinti ára: 1.102,36 Ft/hó + áfa

A teljes szolgáltatási területen – digitális kábeltévé-csatornakiosztás
1.  HD  digitális  csomag
Új ÁSZF szerinti ára: 1657,48 Ft/hó + áfa
2.  Extra  +    digitális  csomag
Kikerült a legutolsó érvényes ÁSZF csatornakiosztásából: 3SAT, ARD1, Arte, BBC Entertainment, BBC World, Comedy
Central, Spektrum Home, Deutsche Welle, Filmmúzeum, H!T Music, HRT1, HRT2, Nóta TV, ORT1, PRO7, Rai Uno, SAT1,
Super RTL, TV5 Monde, TVE, Vox, ZDF, 
Bekerült a jelenlegi csatornakiosztásba: Viasat Nature, Cartoon Network/TCM, Universal Channel, Zone Romantica, Mezzo,
d1TV (2012.02.01-tõl)
Új ÁSZF szerinti ára: 665,35 Ft/hó + áfa
3.  Nyelvi  digitális  csomag
Kikerült a legutolsó érvényes ÁSZF csatornakiosztásából: BBC World
Bekerült a jelenlegi csatornakiosztásba: ARD1, Arte, Deutsche Welle, ORT1, RTL, RTR Planeta,  Vox
Új ÁSZF szerinti ára: 358,27 Ft/hó + áfa
4.  D1,  D2,  D3,  D4,  D6  digitális  csomagok
Új ÁSZF szerinti ára: 665,35 Ft/hó + áfa
5.  HBO  digitális  csomag  
Új ÁSZF szerinti ára: 2311,02 Ft/hó + áfa
6.  Super  Maxpak  digitális  csomag
Új ÁSZF szerinti ára: 2655,35 Ft/hó + ÁFA
7.  HBO  HD  digitális  csomag
Új ÁSZF szerinti ára: 665,35 Ft/hó + áfa
8.  Közszolgálati  digitális  csomag
Új ÁSZF szerinti ára: 933,07 Ft/hó + áfa

Egyéb szolgáltatások díjai, kapcsolódó díjak és költségek térítése
Adminisztrációs  díj: 818,90 Ft + áfa · Áthelyezési  díj: 3299,21 Ft + áfa · Átírási  díj: 818,90 Ft + áfa · Közületi  elõfizetési
díj/vételi  hely: 4551,18 Ft + áfa · Fizetési  felszólítás  díja:  401,57 Ft + áfa · Kihelyezett  hírközlési  berendezés  használati
díja: 1598,43 Ft + áfa/db/hó · Kiszállási  díj: 1251,97 Ft + áfa · Fénymásolat  díja  (ÁSZF): 11,81 Ft + áfa / oldal ·
Csökkentett  elõfizetési  díj: 401,57 Ft + áfa

II. Internetszolgáltatás
NET  1M    internetes  csomag Új ÁSZF szerinti havi elõfizetési díja: 3299,21 Ft + áfa
NET  2M    internetes  csomag Új ÁSZF szerinti havi elõfizetési díja: 3318,90 Ft + áfa
NET  5M    internetes  csomag Új ÁSZF szerinti havi elõfizetési díja: 5519,69 Ft + áfa
NET  8M    internetes  csomag Új ÁSZF szerinti havi elõfizetési díja: 6141,73 Ft + áfa
NET  10M    internetes  csomag Új ÁSZF szerinti havi elõfizetési díja: 6559,06 Ft + áfa
NET  15M    internetes  csomag Új ÁSZF szerinti havi elõfizetési díja: 7598,43 Ft + áfa

Egyéb szolgáltatások díjai, kapcsolódó díjak, hibaelhárítási díjak és költségtérítések:
Adminisztrációs  díj: 818,90 Ft + áfa · Áthelyezési  díj: 3299,21 Ft + áfa · Átírási  díj: 818,90 Ft + áfa · Fizetési  felszólítás
díja: 401,57 Ft + áfa · Kihelyezett  hírközlési  berendezés  használati  díja: 1598,43 Ft + áfa/db/hó · Kiszállási  díj:  1251,97
Ft + áfa · Fénymásolat  díja  (ÁSZF): 11,81 Ft + áfa/oldal · Csökkentett  elõfizetési  díj: 401,57 Ft + áfa


