Tisztelt Ügyfelünk!
Az Antenna Hungária Zrt. („Szolgáltató”), valamint értékesítési partnerei ezúton tájékoztatják Önt, hogy
a Szolgáltató „MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás” nyújtására („TV
ÁSZF”) és a „MinDig TV Extra internet-hozzáférési szolgáltatás” nyújtására vonatkozó általános
szerződési feltételei („Internet ÁSZF”) az alábbiak szerint módosulnak:
I. A módosítás hatályba lépésének időpontja: 2018.03.01.
II. A módosítások oka:
1. Olyan módosítások, amelyek nem eredményezik az előfizetői szerződés lényeges feltételeinek
módosítását az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban Eht.) 132. §
(2) bekezdés a) pontjának megfelelően.
2. Hatósági határozat: a módosítások Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság végzésének megfelelően,
az Eht. 132. § (2) bekezdés b) pontja alapján váltak szükségessé.
3. A módosításokat a kínált csatornák összetételében bekövetkezett változás is indokolja az Eht. 132.
§ (2) bekezdés d) pontja alapján.
III. A módosítás kivonatos leírása:
1. Hatósági határozatnak történő megfelelés miatt, törlésre kerül az öröklés esetén biztosított
átírás lehetősége. ( TV ÁSZF Törzsrész 12.2.4. pont és Internet ÁSZF Törzsrész 12.2.2., 12.2.4.
pontok)
2. Áthelyezésre kerülnek az előfizetői szerződés megszűnésének közös szabályai a 12.3. pontból
a 12.6. pontba, amelynek következtében a 12.4-12.6. pontok számozása 12.3-12.5. pontokra
változik. (TV ÁSZF Törzsrész 12.3-12.6. pontok)
3. Megváltozott a Chili TV elnevezése, ezentúl LiChi TV névvel jelenik meg a kínálatban a
csatorna. (TV ÁSZF 2.sz. melléklet)
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 2018. január 30. napjától elérhető a
Szolgáltató honlapján (http://mindigtv.hu/mindigtvextra) és valamennyi ügyfélszolgálatán.
Budapest, 2018. január
Üdvözlettel:
Antenna Hungária Zrt.

