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Yettel TV mellé adott TV Boxokra vonatkozó 

egyéb feltételek 
 

A Yettel TV Box mellett a TV szolgáltatás elérhető online (yetteltv.hu) illetve Android és iOS 
applikációkon.  

Abban az esetben, ha az előfizető a Yettel TV szolgáltatáseléréséhez TV Box berendezést szeretne 
igénybe venni a Yetteltől, úgy az eszköz bérleti konstrukcióban elérhető feltételeiről az 
alábbiakban adunk tájékoztatást. 

 

Eszközbérlet: 

 Az eszközbérletet lakossági ügyfeleink vehetik igénybe Yettel TV szolgáltatás 
igénybevétele esetén, külön megkötött eszközbérleti szerződés keretében. 

 Lakossági ügyfeleink a lenti határozott idejű eszközbérleti konstrukciók közül 
választhatnak: 

 

Yettel TV: 

12 hónapos határozott idejű eszközbérleti szerződés esetén a havidíj:  

- Első TV Box: 490 Ft 
- Második TV Box: 990 Ft 
- Harmadik TV Box: 990 Ft 

24 hónapos határozott idejű eszközbérleti szerződés esetén a  havidíj:  

- Első TV Box: 0 Ft 
- Második TV Box: 490 Ft 
- Harmadik TV Box: 490 Ft 

A határozott idejű eszközbérleti szerződés lejárata után az eszközbérleti szerződés automatikusan, 
külön értesítés vagy megállapodás nélkül határozatlan időre meghosszabbodik, és a bérlet díja ezt 
követően bruttó 1990 Ft / hó / 1 db TV Box. 

A bérleti szerződés újabb határozott időre történő meghosszabbítására is lehetőség van, mely 
esetben a fenti megjelölt kedvezményes havidíjak érhetőek el a továbbiakban is. Az előfizető a 
meghosszabbítással kapcsolatos szándékát üzleteinkben vagy telefonos ügyfélszolgálaton tudja 
jelezni. 

 
 
A TV Box bérletének főbb igénybevételi feltételei: 
 

 Amennyiben az Előfizetői Szerződés szerinti előfizetői szolgáltatás (pl. internet- vagy 
telefonszolgáltatás) szüneteltetésre kerül, az Előfizető a bérleti díjfizetés alól mentesül, míg 
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az előfizetői szolgáltatás korlátozása esetén a TV box bérleti díja teljes összegben 
fizetendő. 

 Ha az Előfizetői Szerződés szerinti előfizetői szolgáltatás szüneteltetésre az előfizetői 
kérésére került sor, úgy az eszközbérleti szerződés határozott időtartam szünetelés idejével 
automatikusan meghosszabbodik. 

 Ha TV Boksz bérleti szerződés megszűnése után a bérelt eszközt haladéktalanul, de 
legkésőbb a megszűnés napját követő 14 napon belüli kell visszaszolgáltatni a Yettel 
Magyarország részére. 

 Amennyiben az előfizető a bérelt eszközt a fenti határidőben nem szolgáltatja vissza, vagy 
az eszköz megsérül, úgy az előfizető 19.000 Ft összegű átalány kártérítés megfizetésére 
köteles. Az eszközökkel kapcsolatos kártérítési felelősségi szabályok a bérleti szerződésben 
szerepelnek.  

 

Az eszköz hálózati távfelügyelet alá tartozik, amelynek keretében az eszköz a meghatározott Yettel hálózatához 
való kapcsolódásra, valamint helyi hálózati (wifi) teljesítményre vonatkozó adatok távoli lekérdezését teszi 
lehetővé a Yettel számára, amelynek célja az ügyfeleink számára a gyors hibaelhárítás és távoli 
teljesítményoptimalizálási lehetőségek megteremtése. Az eszközadatok lekérdezésén túl a hálózati távfelügyelet 
lehetőséget biztosít az eszköz meghibásodása vagy nem megfelelő teljesítménye esetében a különféle 
eszközoptimalizálási beavatkozásokra (különösen újraindítás kikényszerítése, firmware frissítése, sebességteszt 
elvégzése, gyári beállítások visszaállítása, hibalista lekérdezése).  A Yettel kizárólag az Előfizető általi megkeresés 
alapján alkalmazza a hálózati távfelügyelettel történő adatlekérdezést és eszközoptimalizálási beavatkozásokat, 
amelyről pontos leírást a Yettel honlapján, míg a kapcsolódó adatkezelésről a szolgáltatói ÁSZF 2. mellékletében 
(Adatkezelési Tájékoztató) található teljeskörű információ.   

 


