Közlemény
az Antenna Hungária Zrt.
Általános szerződési feltételeinek módosulásáról
Az „”ANTENNA HUNGÁRIA Zrt. („Szolgáltató”), valamint értékesítési partnerei ezúton tájékoztatják
tisztelt ügyfeleit a „MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatásra
vonatkozó általános szerződési feltételei (ÁSZF) módosításáról:
I. A módosítás hatályba lépésének időpontja: 2020.04.01.
II. A módosítás oka:
1. A módosítások 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 a III. 5-7.pontokban.
2. A körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás
az Eht. 132. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően a III.1-4. pontokban.
III. A módosítás kivonatos leírása:
1. Az Invitelt Zrt-vel kötött szerződés megszűnése miatt módosult a „Szolgáltatás partnerek útján
történő értékesítése” megnevezésű melléklet, a továbbiakban a Szolgáltató nevében az Invitel Zrt.
nem köthet előfizetői szerződést MinDig TV Extra szolgáltatásra. (8. sz. melléklet)
2. A 4/A.sz. melléklet szerinti technológiai változás miatt már nemcsak kártyával kerülhet aktiválásra
a szolgáltatás, így a kártyaaktiválások mellett az eszközök aktiválási lehetősége és az azzal
kapcsolatos további szabályozások is beemelésre kerültek az ÁSZF-be. (Törzsrész 2.1.1.3.;
2.1.1.5.; 2.1.1.12.;2.1.1.14; 2.1.1.16.; 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.2.2.; 2.3.2.3.; 2.5.3.;3.1.;3.5.; 4.1.; 4.3;
6.1.3.;6.2.1.2.;7.2.1.; 7.2.3.; 7.3.; 9.1.; 12.2.1.; 12.3.1.2.;12.4.1.; 12.4.2.; 12.5.1.;12.5.2.; 13.3.; 3.sz.
melléklet, 5. sz. melléklet)
3. A 4/A.sz. melléklet szerinti technológiai változással összefüggésben a kártyaaktiválási díj helyett
aktiválás díj megnevezésre változott a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyszeri díj.
(Törzsrész 2.3.1.;2.5.3.; 7.2.3.;7.2.3.2.; 2.sz. melléklet, 2/A. sz. melléklet).
4. A Szolgáltató ötszáz forint vagy az alatti összeg esetében, a túlfizetést banki úton vagy a személyes
ügyfélszolgálatán téríti vissza az Előfizető részére az előfizetői szerződés megszűnésekor.
(Törzsrész 12.5.3.)
5. Pontosításra kerültek a hatóságok és békéltető testületek elérhetőségei és a 6.sz. melléklet címe
„Hatóságok és békéltető testületek” címre változott. (Törzsrész melléklet felsorolások, 6.sz.
melléklet)
6. Törlésre került az adatvédelmi tisztviselő neve (3.sz. melléklet)
7. További szövegpontosításokra és szövegformázás módosítására került sor a jelzett pontokban.
(Címlap, Törzsrész 1.1.1.; 9.1.; Törzsrész melléklet felsorolások)
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 2020. március 1. napjától elérhető a
Szolgáltató honlapján (http://mindigtv.hu/mindigtvextra) és valamennyi ügyfélszolgálatán.

