Company Internal

Tisztelt Előfizetőnk!
Ezúton értesítjük, hogy a Yettel a lenti szolgáltatásra és tarifacsomag(ok)ra vonatkozóan az Önnel
megkötött Egyedi Előfizetői Szerződést az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) 12.1.2.2. pontja
alapján 2022. 11. 15-étől egyoldalúan módosítja. A módosításokkal érintett szolgáltatásokat,
szerződéses rendelkezéseket és a módosítások lényegét a jelen értesítésünkben ismertetjük.
Valamennyi Yettel Hello Data Standard, My Net Home L, Yettel Blue S tarifacsomagra
kötött lakossági (egyéni) Számlás, Kisvállalati és Üzleti Előfizetőre vonatkozó módosítás
A fenti tarifákra megkötött egyedi előfizetői szerződések alapján díjmentesen és külön megrendelés
nélkül, csomagajánlatként került aktiválásra az előfizetésen a Yettel TV (korábbi nevén: Telenor
MyTV) szolgáltatás Start csomagja, amely legalább 3 hónapig aktívan nem volt használva,
ennélfogva a Yettel jogosult a csomag törlésére, az ÁSZF 3.1.2. pontja, valamint a Yettel TV
szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF 8. mellékleteinek 4.3. pontja alapján .
Az inaktív időszak a jelen értesítésünket megelőzően 2022. 07. 09-től 2022. 10. 10-ig terjedő
vizsgálati időszakra nézve került megállapításra: a fenti tarifacsomagra kötött előfizetés
hívószámával történő bejelentkezés és használat ezen időszakban nem történt.
A jelen módosítás fenti hatálybalépésétől kezdődően a hívószámmal a Yettel TV szolgáltatásba
történő bejelentkezéssel a Yettel TV Start csomag nem lesz elérhető.
A fenti egyoldalú módosításokra – az ÁSZF fent megjelölt pontjai alapján – a nem használt Yettel TV
Start csomag törlése miatt, annak tarifacsomaggal egységes ajánlatban történt eredeti értékesítése
miatt, ekként az előfizetői szolgáltatás tartalmának megváltozása miatt került sor. A fenti változásból
fakadóan az Előfizető által fizetendő díj nem változik.
A jelen értesítésben foglalt változásra tekintettel az érintett előfizetők az egyoldalú
szerződésmódosításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül azonnali hatállyal
jogosultak felmondani az Előfizetői Szerződésüket. Az elektronikus hírközlésről szóló törvény és az
ÁSZF vonatkozó előírása szerint, amennyiben az Előfizető határozott időtartamú Előfizetői
Szerződéssel rendelkezik és azt az ebből eredő készülékvásárlási kedvezmények igénybevétele
mellett kötötte meg, és a szerződést a fent megjelölt változásra tekintettel, a határozott időtartam
lejárta előtt felmondja, a készülékvásárlásból eredő kedvezményeket (az Előfizetői Szerződés
megfogalmazása szerint: idő előtti megszüntetés díja) köteles megfizetni, a felmondáshoz azonban
ezt meghaladóan más jogkövetkezmény nem kapcsolódik.
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