Tisztelt Ügyfelünk!
Az Antenna Hungária Zrt. („Szolgáltató”), valamint értékesítési partnerei ezúton tájékoztatják Önt, hogy
Szolgáltató a „MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás”, valamint a
„MinDig TV Extra internet-hozzáférési szolgáltatás” nyújtására vonatkozó általános szerződési feltételeit
(„ÁSZF”) az alábbiak szerint módosítja.
I. A módosítás hatályba lépésének időpontja: 2017.10.01.
II. A módosítás okai:
a) Jogszabályváltozás: megfelelés az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”)
módosításáról tárgyú 2017. évi LXXXVIII. törvény („Eht. módosítás”) rendelkezéseinek.
b) A módosítást a kínált csatornák összetételében bekövetkezett változás indokolja, és egyben a
módosítással az ÁSZF az előfizetők számára kizárólag előnyös módon változik az Eht. 132. § (2)
bekezdés d) és e) pontjai alapján.
c) Olyan módosítások, amelyek nem eredményezik az előfizetői szerződés lényeges feltételeinek
módosítását: fogyasztói árindex miatti díjváltozás, szövegpontosítások, egyes pontok
átszerkesztése.
d) A körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás
az Eht 132. § (2) bekezdés c) pontja alapján: díjváltozás harmadik személlyel fennálló szerződéses
kapcsolatból eredően.
III. A módosítás kivonatos leírása:
MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF
változásai
1) Módosulnak a ráutaló magatartással történő szerződéskötés szabályai, törlésre kerültek a
hatálytalan rendelkezések. ( Törzsrész 2.1.1.16. pont)
2) Az Akciós mellékletben elkülönítésre kerülnek a lejárt akciók az aktuális akcióktól. (9. sz. melléklet)
3) Új csatorna kerül elosztásra a Családi csomagban, a Spektrum TV is elérhető a Szolgáltató
kínálatában (2. számú melléklet).
4) A Dorcel TV kikerül az Alapcsomag kínálatából, s helyette a SuperOne csatorna kerül elosztásra.
(2. sz melléklet)
5) Pontosításra kerül a 2. sz. melléklet 1.2. pontja szerinti címsor. (2. sz. melléklet)
6) Az új és a meglévő határozatlan idejű előfizetői szerződések vonatkozásában a bruttó havidíjak a
következők szerint módosulnak, míg a határozott idejű szerződések esetében alkalmazott díjak
változatlanok maradnak (2. sz. melléklet 1.2. pont):
Srsz
Érintett díjcsomag
Jelenlegi havi díj
Módosult havi díj
Díjváltozás
mértéke
1.
Alap
1.699 Ft
1.999 Ft
300 Ft
3.
Családi
2.999 Ft
3.299 Ft
300 Ft
4.
Világjáró
699 Ft
799 Ft
100 Ft
7) Az új határozott idejű és előre történő fizetési módot tartalmazó szerződések bruttó díjai a
következők szerint módosulnak: (2. sz. melléklet 1.1.2. pont)
Srsz
Érintett
szolgáltatás
és Jelenlegi díj
Módosult díj
Díjváltozás
időtartam
mértéke
1.
Alap csomag 6 hónapra
10.194 Ft
11.994 Ft
1.800 Ft
2.
Alap csomag hosszabbítás 6 10.194 Ft
11.994 Ft
1.800 Ft
hónapra
3.600 Ft
3.
Alap csomag 12 hónapra
20.388 Ft
23.988 Ft
3.600 Ft
4.
Alap csomag hosszabbítás 12 20.388 Ft
23.988 Ft
hónapra
5.
Családi csomag 6 hónapra
17.994 Ft
19.794 Ft
1.800 Ft

Srsz
6.
7.

Érintett
szolgáltatás
és
időtartam
Családi csomag hosszabbítás 6
hónapra
Családi csomag 12 hónapra

Jelenlegi díj

Módosult díj

17.994 Ft

19.794 Ft

Díjváltozás
mértéke
1.800 Ft

35.988 Ft

39.588 Ft

3.600 Ft

39.588 Ft

3.600 Ft

4.794 Ft

600 Ft

9.588 Ft

1.200 Ft

9.588 Ft

1.200 Ft

8.

Családi csomag hosszabbítás 35.988 Ft
12 hónapra
9.
Világjáró kiegészítő csomag 6 4.194 Ft
hónapra
10.
Világjáró kiegészítő csomag 12 8.388. Ft
hónapra
11.
Világjáró kiegészítő csomag 8.388. Ft
hosszabbítás 12 hónapra
8) A műsorcsomag - váltás esetén alkalmazandó bruttó napi
sz. melléklet 1.1.3.; 1.3. pontok ):
Srsz. Érintett szolgáltatás
Jelenlegi
napidíj
1.
Alap műsorcsomag
50 Ft
2.
Családi műsorcsomag
89 Ft
3.
Világjáró kiegészítő csomag
21 Ft

díjak a következők szerint változnak (2.
Módosult
napidíj
60 Ft
98 Ft
25 Ft

Díjváltozás
mértéke
10 Ft
9 Ft
4 Ft

MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatásra (TV ÁSZF) és MinDig
TV Extra internet-hozzáférési szolgáltatásra (Internet ÁSZF) vonatkozó ÁSZF változásai
9) Valamennyi szerződéskötés mód esetén (szóban, írásban, ráutaló magatartással létrejövő
szerződésnél) pontosításra kerülnek a szerződéskötés feltételei. ( TV ÁSZF Törzsrész 2.1.1.16.
pont, Internet ÁSZF Törzsrész 2.1.1.19. pont)
10) Módosulnak a szerződés időtartamára vonatkozó rendelkezések, amelynek megfelelően két éves
határozott tartamú szerződés csak eszközvásárlás esetén köthető. (TV ÁSZF Törzsrész 2.1.1.16.;
9.1. pontok, Internet ÁSZF Törzsrész 2.1.1.19. ; 9.1. pontok)
11) Módosul a határozott tartam lejárta előtti értesítésekre vonatkozó szabályozás. (TV ÁSZF Törzsrész
9.2.6.; 12.6.2.; Internet ÁSZF 9.2.6.; 12.5.2.)
12) Szabályozásra kerül, hogy a határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a határozott idő
elteltével határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lép. (TV ÁSZF Törzsrész 9.2.9.; 9.2.10.;
Internet ÁSZF TV ÁSZF Törzsrész 9.2.9.;)
13) Módosulnak az előfizetőt a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításának eseteiben megillető
jogok. (mindkét ÁSZF Törzsrész 12.1.3.)
14) Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést rendes felmondás esetén, azonnali hatállyal
szüntetheti meg. Egyben törlésre került az előfizető által megjelölt határnapra történő felmondás
szabályozása. (TV ÁSZF Törzsrész 12.5.2., Internet ÁSZF Törzsrész 12.4.2.; 12.6.2.)
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, 2017. augusztus 7.
Üdvözlettel: Antenna Hungária Zrt.
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