Közlemény
Általános szerződési feltételek módosulásáról

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.
január 1. napjától az alábbiak szerint módosulnak:
I. A módosítás oka:
1. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban Eht.) 132. § (2) bekezdés a)
pontjának megfelelően olyan módosítások, amelyek nem eredményezik az előfizetői szerződés lényeges
feltételeinek módosítását (elírás javítása, címváltozás, kimaradt tételek pótlása).
2. Az Eht. 132. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelő jogszabályváltozás ( Eht-módosítás).
3. A módosításokat a kínált csatornák összetételében bekövetkezett változás indokolja az Eht. 132. § (2)
bekezdés d) pontja illetve a (2a) bekezdés alapján (névváltozás).
II. A módosítás kivonatos leírása:
TV ÁSZF
1. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex
létrehozásáról szóló irányelv átültetésének kötelezettségével összefüggő módosításáról szóló 2020. évi
LXXXV. törvény alapján módosításra kerülnek az Adatkezelési Tájékoztató egyes rendelkezései, a
jogszabályváltozással összhangban. (TV ÁSZF 3.sz. melléklet)
2. Megváltozott a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége, amely módosításra
kerül az Adatkezelési Tájékoztatóban. (TV ÁSZF 3.sz. melléklet)
3. A szolgáltatás partnerek útján történő értékesítése megnevezésű melléklet kiegészül a ZNET Telekom Zrtvel.(TV ÁSZF 6.sz. melléklet)
TV+NET ÁSZF
4. Pontosításra kerülnek az akciós regisztrációs díjak, határozatlan tartamú szerződés esetén is 2.799 Ft. a
regisztrációs díj, a meglévő TV előfizetők TV+NET csomagra történő váltáskor. (TV+NET ÁSZF 8.sz.
melléklet)
5. Kiegészül a regisztrációs díjra vonatkozó díjszabás társkártya/társelőfizetés igénybevétele esetén
felszámítandó regisztrációs díjjal. ( TV+NET ÁSZF 2.sz. melléklet)
TV ÁSZF és TV+NET ÁSZF
6. Megváltozik a Paramount csatorna elnevezése, az új név a Paramount Network. ( TV ÁSZF és TV+NET
ÁSZF 2.sz. melléklet)
7. Pontosításra kerül a Spíler2 csatorna megnevezése elírás miatt. ( TV ÁSZF és TV+NET ÁSZF 2.sz.
melléklet)
8. Javításra kerülnek a korábbi márkanévre utalások és honlap elérhetőség téves megjelölése. (TV ÁSZF
Törzsrész 2.3.1.; 3.sz. melléklet, 4/A.sz. melléklet és TV+NET ÁSZF Törzsrész 1.6.; 14.; 2.sz. melléklet)
A módosítások meglévő előfizetőink számára hátrányos rendelkezést nem tartalmaznak.
Az egyedi előfizetői szerződések, továbbá az ÁSZF-ek jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan
tartalommal hatályban maradnak. A módosított ÁSZF-ek szövege 2020. december 1. napjától elérhető a
Szolgáltató honlapján (http://mindigtv.hu/premium).

