Tisztelt Ügyfelünk!
Az Antenna Hungária Zrt. („Szolgáltató”), valamint értékesítési partnerei ezúton tájékoztatják Önt,
hogy Szolgáltató a „MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás”
nyújtására vonatkozó általános szerződési feltételeit („ÁSZF”) az alábbiak szerint módosítja.
1. A módosítás hatályba lépésének időpontja: 2016.08.01.
2. A módosítás oka:
a.) a kínált csatornák összetételében bekövetkező változás, amelyre az Eht. 132. § (2)
bekezdés d), illetve a (2a) bekezdés a) pontja („az adott csatorna szerepeltetésének
Szolgáltató által vállalt időpontja letelt”), továbbá az ÁSZF 2. számú mellékletének 2.
pontjában írtakra tekintettel az ÁSZF 12.1.1 pontjának h) alpontja („a módosítást a
műsorterjesztési Szolgáltatás keretében kínált valamely csatornának a kínálatból történő
kivétele indokolja”) alapján kerül sor, valamint
b.) az ÁSZF szövegének az Előfizető és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit nem érintő,
illetve az ÁSZF kizárólag az előfizetők számára előnyös változása.
3. A módosítás kivonatos leírása:
1. A Viasat History csatorna a Családi csomagból a Világjáró kiegészítő csomagba kerül, a Viasat
Explore csatorna kikerül a Világjáró kiegészítő csomagból és a Paramount Channel csatorna a
Családi csomagból az Alapcsomagba kerül (2. sz. melléklet 2.1. pont);
2. A FilmBox Family és a FilmBox Prémium csatornákat tartalmazó FilmBox Pak kiegészítő csomag
beleolvad az Aktív+ kiegészítő csomagba, majd az összevont csatorna kínálatából a Filmbox Family
csatorna kikerül (2. sz. melléklet 2.1. pont);
3. Az új összevont és a FilmBox Prémium csatornával kiegészült Aktív+ kiegészítő csomag
tekintetében:
 a csomag meglévő előfizetőinek díja a szerződés határozott időtartama alatt nem változik,
 a kiegészítő csomagba a beolvadással bekerülő új előfizetők havi szolgáltatási díja a FilmBox
Pak kiegészítő csomag 999 Ft-os havidíjáról 799 Ft-ra változik, a határozott időre kötött
egyedi előfizetői szerződések hatálya folyamatos marad,
 az új előfizetők havi szolgáltatási díja 699 Ft-ról 799 Ft-ra, a fél éves határozott időre szóló
előfizetés díja 4.194 Ft-ról 4.794 Ft-ra, az egy éves határozott időre szóló előfizetési díja
8.388 Ft-ról 9.588 Ft-ra módosul (2. sz. melléklet 1.1.2 és 1.2. pont);
4. Az Aktív+ kiegészítő csomag tekintetében a műsorcsomag-váltás esetén alkalmazandó napidíj 21
Ft-ról 25 Ft-ra módosul (2. sz. melléklet 1.1.3 pont), a FilmBox Pak csomagra vonatkozó napidíj kikerül
a díjszabásból (2. sz. melléklet 1.3 pont);
5. Pontosításra kerülnek a MinDig TV Extra Digitális Átállás támogatott műsorcsomag feltételei (2/A.
számú melléklet).
Amennyiben a fentiekben írt módosítás előfizetőink számára hátrányos rendelkezést tartalmaz, az
elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (5) bekezdésében írottak szerint a jelen
tájékoztatás kézhezvételének időpontjától számított 15 napon belül előfizetői szerződéseiket annak
határozott időtartama alatt is - további jogkövetkezmény nélkül – felmondhatják. Nem mondhatja fel az
előfizető a határozott időtartamú szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a
határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a
kapott kedvezményeket nem érinti. Ha felmondási jogukkal ezen időtartamon belül az előfizetők nem
élnek, úgy ez a tény az ÁSZF-módosítás elfogadásának minősül. Az egyedi előfizetői szerződések,
továbbá az ÁSZF jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Budapest, 2016. június 13.
Üdvözlettel:
Antenna Hungária Zrt.

