A TARR Kft. értesíti előfizetőit, hogy 2013.07.01-i hatálybalépéssel változtatja a Vezetékes műsorjel elosztási, az Internet elérési, a Helyhez kötött telefon,
valamint a Mobil internet hozzáférési szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit. A változtatásra hatósági előírások, valamit a piaci körülmények
változása miatt volt szükség. Az ÁSZF-ben az alábbi változások történtek:
a módosítás lényegének rövid leírása
a módosított
MOBIL INTERNET
pont
KÁBELTV
INTERNET
TELEFON
Tartalomjegyzék,
fejezetcímek
2.1.1.3.4.

-

Szolgáltató az NMHH 6/2011.
Szolgáltató az NMHH 6/2011.
(X. 6.) rendelethez igazította.
(X. 6.) rendelethez igazította.
Az Ügyfélkapu adta lehetőségekkel és opciókkal bővült a szövegrész.

2.1.2.4

-

-

-

3.5.

-

-

-

6.1.2.1.

Hivatkozást a Szolgáltató a törvényben előírtakhoz igazította.

Törlésre került a szövegből a
kiszállási díj.
Új pont az NMHH 6/2011. (X. 6.)
rendelethez igazodva.

6.1.2.4.c)

Szolgáltató kötbért fizet a hatályos törvényeknek megfelelően.

6.1.2.6.-7.

A hibaelhárítás költségtételeit a Szolgáltató pontosította.

9.1.9-10

A Szolgáltató 30-ra csökkentette az értesítési kötelezettséget az Eht-hez igazodva.

1. melléklet
4. melléklet a)
4. melléklet b)

Nyitvatartási idők és a hiba bejelentési csatornák módosultak.
Digitális HD csomag
tartalma bővült, és
csatornakiosztások
érvényessége változott.

NET 40M csomag maximális
feltöltési sebessége javításra
került.
Kiszállási díjak változtak.

-

-

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.

