Tisztelt Ügyfelünk!
Az ”ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt. („Szolgáltató”) valamint értékesítési partnerei ezúton tájékoztatják Önt, hogy a
Szolgáltató „mindigTV PRÉMIUM Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás” nyújtására
vonatkozó Általános Szerződési Feltételei („TV ÁSZF”) és a „mindigTV PRÉMIUM” műsorterjesztési és
mobilinternet szolgáltatások nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei („TV+NET ÁSZF) 2021.
május 1. napjától az alábbiak szerint módosulnak:
I. A módosítás oka:
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban Eht.) 132. § (2) bekezdése alapján az
TV ÁSZF és TV+NET ÁSZF 12.1.1. pontja szerinti olyan módosítások,
1. amelyek nem eredményezik az előfizetői szerződés lényeges feltételeinek módosítását, (II.5-6.)
2. a kínált csatornák összetételében bekövetkezett változás indokolja, (II.2-3.)
3. körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás, (II.1.; II.5.
és II.7-8.)
4. illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az Előfizető számára előnyös módon
változnak meg. (II.3-4.)
II. A módosítás kivonatos leírása:
1. Kiegészül a webshopon keresztül történő megrendelésre vonatkozó szabályozás, amennyiben az Igénylő
30 napon túl sem veszi át az eszközt a megrendelés törlésre kerül. (TV ÁSZF 2.1.1.14 pont)
2. A Családi csomagból az Alapcsomagba kerül a Life TV, míg az Alapcsomagból a Családi csomagba kerül
az Ozone Network csatorna. (TV ÁSZF és TV+NET ÁSZF 2.sz. melléklet)
3. A FIT HD csatorna éjszakai, műsoridőn kívüli sávjában új csatornaként kerül elosztásra a Total Dance
csatorna. (TV ÁSZF és TV+NET ÁSZF 2. sz. melléklet)
4. Egyes médiaszolgáltatók online platformjain nyújtott további tartalmak elérését teszi lehetővé a Szolgáltató
a televíziószolgáltatás keretében, külön díj fizetése nélkül. Az elérhető tartalmakról a Szolgáltató a
honlapján tájékoztatja az előfizetőket. (TV ÁSZF és TV+NET ÁSZF 2. sz. melléklet)
5. Módosul az adminisztrációs díj mértéke, 550 Ft összegről 200 Ft-al emelkedik, s 750 Ft összegre változik
a fogyasztói árindex és harmadik személlyel fennálló szerződéses kapcsolatból eredő változásokkal
összefüggésben. (TV ÁSZF és TV+NET ÁSZF 2.sz. melléklet)
6. Pontosításra kerül a kiszállási díj megnevezése, a „2. pont szerinti” szövegrész törlésre kerül. (TV ÁSZF
2.sz. melléklet 1.1.3.)
7. Új rendelkezéssel bővült az üzleti előfizetőkre vonatkozó szabályozás, miszerint a hatóságok,
médiaszolgáltatók vagy közös jogkezelők számára azok kérése esetén, részükre az előfizetők neve és a
vételi helyek száma átadható. ( TV ÁSZF 10. melléklet)
8. Új díjtételekkel egészül ki az üzleti előfizetőkre vonatkozó díjazás, amelynek megfelelően a szüneteltetés
díja 4 500 Ft/hó, a korlátozás rendelkezésre állás díja 6 500 Ft/hó. ( TV ÁSZF 10. melléklet)
A feltüntetett díjak bruttó díjak. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos
rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált csatornák összetétele
vagy a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további
jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Az előfizető a
határozatlan idejű szerződést bármikor jogosult további jogkövetkezmény nélkül felmondani.
Az egyedi előfizetői szerződések, továbbá az ÁSZF jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan
tartalommal hatályban maradnak. A módosított ÁSZF szövege 2021. március 31. napjától elérhető a
Szolgáltató honlapján (http://mindigtv.hu/premium).
Budapest, 2021. március
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