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Tisztelt Előfizetőnk! 
 

Ezúton értesítjük, hogy a Yettel Általános Szerződési Feltételei („ÁSZF”) 2023. február 10-től 
módosulnak. A módosításokkal érintett Előfizetők körét és a módosítások lényegét a jelen értesítésünkben 
ismertetjük, az egyes változások mellett pedig megtalálható az ÁSZF változással érintett pontja, ahol a 
módosított szöveg fellelhető. 

 

I. Valamennyi Előfizetőre vonatkozó változások  

 

1. Valamennyi Yettel előfizetőre nézve értékesítés alól lezárásra kerül a „Yettel TV szolgáltatás” név 
alatt elérhető műsorterjesztési szolgáltatás, az abban igénybe vehető valamennyi még 
értékesíthető, alább felsorolt csomagra, valamint az esetlegesen hozzájuk tartozó összes kiegészítő 
szolgáltatásra is kiterjedően: 
• Yettel TV Start Pro csomag 

• Yettel TV Plus Pro csomag 
• Yettel TV Max csomag 
• Yettel TV Max Pro csomag 
• TV2 Play Premium  
• HBO Max. 

 
A változást követően Yettel TV szolgáltatás megrendelése és azon belül más csomagra való váltás már nem 

lehetséges. Azok az Előfizetők, akik a Yettel TV szolgáltatást még a változást megelőzően rendelték meg 
előfizetésükre, azt az általuk választott csomag szerint továbbra is igénybe vehetik az ÁSZF-ben 
meghatározott feltételek szerint, az előfizetői szerződésükben foglalt tarifacsomag mellett. A Yettel TV 

szolgáltatás azonban átíráskor, áttéréskor, tarifacsomag-váltáskor az előfizetésről törlésre kerül. [Módosuló 
pontok: ÁSZF 8. melléklet 1-7. pontok]. 
 
A fenti változások az Üzleti Általános Szerződési Feltételek („ÜÁSZF”) I.1.2. pontban foglalt szabálya 

alapján az ÜÁSZF alapján üzleti előfizetői szerződést kötött Üzleti Előfizetőket is ugyanígy érintik. 
 
II. Lakossági (egyéni) Számlás Előfizetőkre vonatkozó változások 
 
1. 2023. március 28. napjától értékesítés alól lezárásra kerülnek a következő kiegészítő 

szolgáltatások: 

• „Korlátlan Mobilnet” kiegészítő szolgáltatáscsomag, 
• „Korlátlan megújuló Mobilnet” kiegészítő szolgáltatáscsomag. 

 
A jelen változás hatályba lépését követően ezen kiegészítő szolgáltatásokat megrendelni (új vagy meglévő 
hívószámra) már nem lehetséges. Azok az Előfizetők, akik ezen kiegészítő szolgáltatásokat még a változást 

megelőzően rendelték meg, továbbra is igénybe vehetik az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint, a 
szolgáltatás lemondásáig, vagy az előfizetői szerződés megszűnéséig, illetve a szolgáltatás meglévő 

előfizetőket érintő kivezetéséig [Módosuló pontok: ÁSZF 1/A. melléklet (Számlás Díjszabás) III.3.1.1., 
III.3.1.2. pontok]. 
 
A fenti egyoldalú módosításokra – az ÁSZF 12.1.2. pontjában foglalt rendelkezések alapján – a szolgáltatás 
értékesítés alóli lezárása miatt kerül sor. 
 
A jelen értesítésben megjelölt változásokra tekintettel az Előfizetőket felmondási jog nem illeti meg.  

 
A módosításokat tartalmazó ÁSZF-ek teljes szövege a Yettel Magyarország Zrt. Értékesítési Pontjain és 
honlapján (www.yettel.hu/aszf ) 2023. január 05-től az Előfizetők rendelkezésére áll. 
 
 
Kelt: Törökbálint, 2023. január 05. 

 
Üdvözlettel, 
Yettel Magyarország Zrt. 

http://www.yettel.hu/aszf

