Változik az ÁSZF 2014 október 1-jétől

Az Antenna Hungária Zrt. (”Szolgáltató”) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a MinDig
TV Extra szolgáltatásának általános szerződési feltételeit (’ÁSZF’) 2014. október 1. napjától a
jelen közleményben foglaltak szerint módosítja.
I. Az ÁSZF módosításának okai
1. Az ÁSZF szövegének az előfizetők jogait nem, vagy csak minimális mértékben érintő pontosítása.
2. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény. 132. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt
okok, azaz a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges
változás
miatt
a
Szolgáltató
módosítja
szolgáltatásai
díjainak
mértékét.
3. A csatornakiosztás módosítását a Szolgáltatónak a médiaszolgáltatókkal kötött szerződéses
jogviszonyok indokolják.
II. AZ ÁSZF törzsszövegének módosítása
1. A kiegészítő műsorcsomagok önállóan nem igényelhetők, és azokat előfizető más csomagokra a
határozott időtartam alatt nem módosíthatja (2.1.3.1, 5.1.3, 9.2.7.1 és új 9.2.7.2 pont).
III. A 2. melléklet - Díjszabás módosítása
1.Új kiegészítő műsorcsomagok - Aktív+, Világjáró, FilmBox PAK - kerülnek bevezetésre, illetve az
Alap és Családi műsorcsomag díja (meghosszabbítás esetén is) az alábbiak szerint változik:
1.1 Határozott idejű és előre történő fizetési módot tartalmazó szerződések esetén (1.1 pont):
Csomag

Régi ár (bruttó) Új ár (bruttó)

Alap 6 hónap

8.394.-

10.194.-

Alap 12 hónap

16.788.-

20.388.-

Családi 6 hónap

15.594.-

17.994.-

Családi 12 hónap

31.188.-

35.988.-

Aktív+ 6 hónap

4.194.-

Aktív+ 12 hónap

8.388.-

Világjáró 6 hónap

4.194.-

Világjáró 12 hónap

8.388.-

FilmBox PAK 6 hónap

5.194.-

FilmBox PAK 12 hónap

11.988.-

Tekintettel arra, hogy a kiegészítő műsorcsomagok kizárólag az Alap vagy Családi műsorcsomaggal
együtt vehetőek igénybe, határozott idejű és előre történő fizetési módot tartalmazó előfizetői
szerződések esetén az adott Előfizetőre vonatkozó szolgáltatási díjat oly módon kell számítani, hogy
az előfizetői szerződés határozott idejéből hátralévő napok – előfizetőnként változó – számát meg kell
szorozni az adott kiegészítő műsorcsomag(ok)ra vonatkozó, egy éves határozott időre létrejövő
szerződés esetén alkalmazandó díj egy napra számolt – egész számra kerekített – összegével.

Módosulnak a műsorcsomag váltás esetén alkalmazandó napidíjak (Alap csomag esetében bruttó 44.Ft helyett 50.-Ft, Családi csomag esetében bruttó 77.-Ft helyett 89.-Ft), illetve a Díjszabás tartalmazza
a kiegészítő csomagok csomagváltási napidíjait is (1.1.3 pont);
1.2 Határozott idejű és utólag (tárgyhóban) történő fizetési módot tartalmazó, valamint a határozatlan
idejű szerződések esetén (1.2 pont)
Csomag

Régi ár (bruttó havidíj) Új ár (bruttó havidíj)

Alap

1.399.-

1.699.-

Családi

2.599.-

2.999.-

Aktív+ -

699.-

Világjáró -

699.-

FilmBox PAK -

999.-

A Díjszabás kiegészül a kiegészítő csomagok műsorcsomag-váltás esetén alkalmazandó napidíjaival
(1.2.1
pont).
2. A műsorcsomagok összetétele az alábbiakra módosul:
Alap
műsorcsomag

Családi műsorcsomag

ATV
AXN
Cool
D1
DIGI Sport 1
Disney
Dorcel TV
FEM3
Film+
Hatoscsatorna
Hír TV
PAX TV
Sláger TV
Spektrum
Super TV2
RTLII

Alap műsorcsomag
műsorai
Cartoon Network
Comedy Central
Da Vinci Learning
Discovery Channel
Echo TV
Filmbox Basic
FOX
M3 Anno
Minimax
Muzsika TV
NatGeo
Paramount Channel
RTL+
Sport1
Sport2
Viasat3
Viasat6
Viasat History
TLC
TV Paprika

Kiegészítő műsorcsomagok
Az Alap vagy a Családi műsorcsomag mellé
előfizethetők:
Világjáró műsorcsomag
Animal Planet
Discovery Science
NatGeo Wild
Viasat Explore
Aktív+ műsorcsomag
DIGI Sport 2
History
Fishing & Hunting
Brazzerz
Filmbox PAK műsorcsomag
Filmbox Extra
Filmbox Family
HBO műsorcsomag (1 műsor)

IV.

Előfizetőt

megillető

jogok

Amennyiben a fentiekben írt módosítások az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket
tartalmaznak, 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. Amennyiben a módosítás a kapott
kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a
szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső
kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a
Szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. Ha az
előfizetők felmondási jogukkal ezen időtartamon belül nem élnek, úgy ez a tény az ÁSZF-módosítások
elfogadásának minősül.
V. Egyéb rendelkezések
Az előfizetői szerződések, továbbá az ÁSZF-ek jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
A módosított ÁSZF-ek egységes szerkezetbe foglalt szövege megtekinthető a Szolgáltató internetes
honlapján, továbbá ügyfélszolgálati irodáiban.

Budapest, 2014. július 28.
Antenna Hungária Zrt.

