
 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A Vodafone Magyarország zrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit 

(ÁSZF) az alábbiak szerint: 

 

2021. július 8-tól a Lakossági Mobil Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Lakossági Mobil ÁSZF) és 

az Előfizetői Szerződések az alábbiak szerint módosulnak:  

 

A Lakossági Mobil ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet B./2.1.3., B./2.1.4., B./2.1.5., B./2.3.1., B./2.3.2., B./2.5.3., B./2.5.5., 

B./2.5.6., B./2.5.7. és B./2.5.9. pontjai pontosításra kerülnek, miszerint az érintett tarifacsomagokban az adatforgalom 

számlázása 1 Kbyte-os egységekben történik. A módosítás indoka: a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak 

nem minősülő javítások (ÁSZF 12.1.2.II.(1).i. d.). 

 

Jelen egyoldalú módosítások Előfizető részére felmondási jogot nem keletkeztetnek (ÁSZF 12.1.4.). További részletek 

a 2021. július 8-tól hatályos Lakossági Mobil ÁSZF-ben (https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf) találhatóak. 

 

2021. július 8-tól a jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját üzemeltetésű kábelhálózatokon 

nyújtott Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési 

Feltételek (továbbiakban: Internet ÁSZF), valamint a jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját 

üzemeltetésű kábelhálózatokon nyújtott vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó 

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Kábeltévé ÁSZF) az alábbiak szerint módosulnak:  

 

Az Internet ÁSZF, 1/g sz. melléklet 11., 12., a 3/a sz. melléklet 3.6., a 3/f sz. melléklet 3.6. és a Kábeltévé ÁSZF, 11. sz. 

melléklet 1. pontjaiba felvezetésre kerül, hogy az Internet Wifi Booster és Internet Booster szolgáltatások értékesítése 

az ezekhez tartozó eszközkészlet erejéig érhetőek el. A módosítás indoka: a körülményekben bekövetkezett, a 

szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás, amely nem eredményezi a szerződési feltételek 

lényeges változását. 

 

Amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől 

számított 45 (negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a 

határozott idejű Előfizetői Szerződést. Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal 

bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. 

A Vodafone Magyarország zrt. új ügyfelei a jelen közlemény közzétételétől számított 14 (tizennégy) napon belül 

minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül jogosultak elállni az Előfizetői Szerződés megkötésétől. 

A hatálybalépés napjáig Tisztelt Előfizetőink részletes tájékoztatására – annak terjedelme miatt – az Általános 

Szerződési Feltételek teljes szövegét ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a 

https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf honlapon közzétettük. 
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