Tájékoztatás
Kedves Előfizetőnk!
Az alábbiakban szeretnénk ismertetni néhány kiemelt újdonságot és változást a Vodafone TV
szolgáltatás, Mediabox és Alkalmazás kapcsán, amelyekről alább részletesebb információ és rövid
használati útmutató olvasható. Levelünk fontos információkat tartalmaz az Ön szolgáltatásával
kapcsolatban, kérjük figyelmesen olvassa el!

A Vodafone TV Mediabox már a hagyományos TV távirányító mellett mobilon is vezérelhető!
Ehhez egyszerűen annyi szükséges, hogy a mobilkészülék ugyanarra a Wi-Fi hálózatra csatlakozzon, mint
amihez a Vodafone TV Mediabox van csatlakoztatva. A mobilalkalmazásba belépve felül jobb oldalon
megjelenik egy távirányító gomb, amelyre kattintva elindul a funkció. A Vodafone Mediaboxot a listából
kiválasztva lehetővé válik mobiltelefonnal vezérelni a tévékészüléket, ugyanazokkal a parancsokkal,
mint a hagyományos TV távirányító gombjaival: csatornaváltás, lejátszás/szüneteltetés, hangerő,
navigáció stb.
A Vodafone TV Mediabox bekapcsolásának sebessége befolyásolható!
Bekapcsolt energiatakarékos módban a készülék az alacsony áramellátás miatt úgynevezett
mélyalvás állapotba kerül, így a bekapcsolás időigényesebb, 15-60 másodpercet is igénybe vehet.
Ha ennél gyorsabban szeretné bekapcsolni a Mediaboxot, javasoljuk, hogy állítsa át az Energiatakarékos
módot kikapcsolt állapotba a Beállítások/Mediabox beállítások menüben.
A Vodafone TV alkalmazásban a kedvenc tartalmak már álló képernyőn vagy más alkalmazások
használata közben is élvezhetők!
Az állóképes lejátszáshoz a Műsorújságból, felvételekből vagy lejátszási listákból egy tartalmat
szükséges kiválasztani és rákattintani. Ezt követően az előképen található lejátszási gombot kell
megnyomni, és már el is indul a műsor állókép üzemmódban. Amennyiben engedélyezve van a
mobilkészüléken az automata elforgatás, szabadon választható az álló- és fekvőkép üzemmód, illetve a
lejátszó jobb felső sarkában még akár a lebegő ablak is kipróbálható, hogy más alkalmazások használata
közben is élvezhető legyen a megnézni kívánt műsor!
Androidon a TalkBack, iOS-en pedig a VoiceOver képernyőolvasó felolvassa a Vodafone TV
alkalmazáson belüli gombokat és menüket. iOS-en angol és magyar, Androidon csak angol nyelven
érhető el a támogatás. Tipp: iOS-en Siri, vagy Androidon a Google Assistant hangvezérlő utasításával is
be-, illetve kikapcsolható a képernyőolvasó.
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A Vodafone TV alkalmazás a Huawei App Gallery-n keresztül is elérhető Huawei okostelefonokra és
tabletekre! Ennek köszönhetően App Gallery-vel rendelkező Huawei okostelefonon is kipróbálhatóak
a fenti újdonságok az Androidon elérhető funkciókkal együtt.
A Match4 sportcsatorna 2022. augusztus 5-től elérhető kínálatunkban az előfizetői csomagtól
függően, melyről bővebb információt 2022. augusztus 5-től a www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
oldalon találhat az ÁSZF és a Kiemelt Üzleti ÁSZF 1. sz. melléklet 1. sz. Csatornakiosztás Függeléke
dokumentumokban. A Match4 csatornán várhatóan olyan sportközvetítések láthatóak, mint például
a Premier League, Championship és Women’s Tennis Association (WTA).
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Ezúton értesítjük, hogy a Szolgáltató tárgyalásokat folytat az Extreme Sports Channel, AMC HD,
CBS Reality, Film Cafe SD/HD, Film Mania SD/HD, JimJam, Minimax, Spektrum HD, Spektrum
Home SD/HD, Sport1 HD, Sport2 HD és TV Paprika SD/HD műsorcsatornák médiaszolgáltatóival a
műsorcsatornák Szolgáltató általi terjesztését lehetővé tevő szerződés meghosszabbításáról.
Amennyiben ezen tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy erre az esetre 2022. október 1-től
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 132. § (2) bekezdése és a Szolgáltató
Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) és Kiemelt Üzleti Általános Szerződési Feltételei
(továbbiakban: Kiemelt Üzleti ÁSZF) 7.2.3. pontjai alapján a Szolgáltató az ÁSZF-et, Kiemelt Üzleti
ÁSZF-et és az Előfizetői Szerződéseket az alábbiak szerint módosítja:
Az ÁSZF és Kiemelt Üzleti ÁSZF, 1. sz. Szolgáltatások leírása melléklet 1. sz. Csatornakiosztás
függelékéből kivezetésre kerülnek az Extreme Sports Channel, AMC HD, CBS Reality, Film Cafe SD/HD,
Film Mania SD/HD, JimJam, Minimax, Spektrum HD, Spektrum Home SD/HD, Sport1 HD,
Sport2 HD és TV Paprika SD/HD műsorcsatornák.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fenti csatornák médiaszolgáltatójával történt megegyezés hiánya
miatt a csatornák a kínálatból kikerülnek, úgy azokat hasonló tartalommal tervezzük helyettesíteni,
melyről a későbbiekben külön értesítést küldünk.
Amennyiben szeretné, a Mediaboxon vagy az alkalmazásban meg lehet változtatni az alap
csatornakiosztást, továbbá előre lehet rendezni a kedvenc csatornákat, a nem kívánt csatornákat
pedig elrejteni. Ez a funkció a Beállítások/Tartalom beállítások/Csatorna sorrend és Csatorna
láthatósága almenükben érhető el.
Ha a sorrend/láthatóság módosítása befejeződött, a véglegesítéshez meg kell nyomni
a Rendben/Megerősítés gombot. A sorrend módosításakor a csatorna sorszáma is módosulni fog,
tehát a távirányító számbillentyűit használva az új sorszámot beírva lehet megjeleníteni az adott
csatornát. Az alapállapot bármikor visszaállítható a menüponton belül, az Alap sorrend visszaállítása
gombbal. Ezen kívül a sorrend és a csatornák láthatósága akkor is visszaáll az eredeti állapotba,
amennyiben a Vodafone Mediabox Beállításoknál az Alaphelyzetbe állítás kerül kiválasztásra.
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Az Előfizetőket az ÁSZF módosítással összefüggésben megillető jogok:
Az Eht. 132. §-ában foglalt rendelkezésekkel összhangban, 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 (ÁSZF 7.2.3., Kiemelt Üzleti ÁSZF 7.2.3.).
Nem jogosult az Előfizető az előzőek szerint felmondani az Előfizetői Szerződést, ha a módosítás
a. következtében az Előfizetői Szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó
feltételek az előfizető számára kizárólag előnyös módon változnak meg,
b. adminisztratív jellegű és nem tartalmaz az előfizető számára hátrányos rendelkezést, vagy
c. kifejezetten jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapul.
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Nem tekinthető az Előfizető számára előnyös módosításnak a díjak, a díjcsomagok, az adatforgalmi
korlátozások, az adatátviteli sebességek, a lefedettség, a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált
csatornák összetételének módosítása – ide nem értve a csatornasorrend megváltoztatását, valamint
azt, ha a módosítást megelőzően kínált csatornák a módosítást követően is elérhetőek az Előfizető
számára –, vagy a személyes adatok kezelésének az Előfizető számára nem egyértelműen előnyös
megváltoztatása, még akkor sem, ha azok előnyös változásokkal járnak együtt.
Nem tekinthető adminisztratív jellegű módosításnak valamely szerződési feltétel olyan változása,
amely a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket érdemben módosítja.
Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további
jogkövetkezmények nélkül felmondani.
A jelen értesítésben foglalt módosításokkal összefüggésben jogaikat azon Előfizetők tudják gyakorolni,
akiket az adott módosítás közvetlenül érint (azaz az érintett szolgáltatásnak az értesítés kézhezvétele
időpontjában ténylegesen használói). Tájékoztatjuk tisztelt Előfizetőinket, hogy amennyiben a felsorolt
csatornák médiaszolgáltatójával a módosítás tervezett hatályba lépéséig megegyezésre kerül sor,
úgy a módosítás nem lép hatályba. Figyelemmel arra, hogy a fent felsorolt csatornákat érintő
módosításról történő jelen értesítésre az Eht. 132. §-ában található kötelezettség alapján kerül sor,
Előfizetőink az őket az Eht. 132. §-ában írtak szerint megillető jogokat abban az esetben gyakorolhatják,
amennyiben a módosítás hatályba lépett és ebben az esetben a hatályba lépés dátumától
gyakorolhatják e jogaikat.
További részletek a 2022. október 1-jétől hatályos ÁSZF-ben és Kiemelt Üzleti ÁSZF-ben
(www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf) találhatóak.

Üdvözlettel,
Vodafone Magyarország
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