Tisztelt Ügyfelünk!
Az Antenna Hungária Zrt. („Szolgáltató”), valamint értékesítési partnerei ezúton tájékoztatják Önt,
hogy Szolgáltató a „MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás” (a
továbbiakban: Műsorterjesztési ÁSZF), valamint a „MinDig TV Extra internet-hozzáférés szolgáltatás”
(a továbbiakban: Internet ÁSZF) nyújtására vonatkozó általános szerződési feltételeit az alábbiak
szerint módosítja.
1. A módosítás hatályba lépésének időpontja: 2016.06.01.
2. A módosítás okai:
a. Hatósági döntés: az NMHH Soproni Hatósági Iroda 2016. február 29. napján kelt CS/336443/2015. számú felhívásában foglaltak beépítése az ÁSZF-be.
b. Az ÁSZF-eknek az Előfizető és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit nem érintő, az
ÁSZF-ek szövegének közérthetőségét, ellentmondás-mentességét és áttekinthetőségét
szolgáló pontosítása és kiegészítése.
3. A módosítás kivonatos leírása:
a. Az ÁSZF-ek rögzítik a jogszabályban meghatározott két alapvető szerződéskötési módot.
(Műsorterjesztési ÁSZF és Internet ÁSZF: 2.1.1 pont a) és b) alpont);
b. A jogszabálynak megfelelően pontosításra kerül az elektronikus úton kötött előfizetői
szerződés minősülése (Műsorterjesztési ÁSZF 2.1.1.14 pont, az Internet ÁSZF nem változik);
c. Érdemi módosítás nélkül szerkezeti átalakítások történtek az ÁSZF-ek 6.4., 12.3., 12.4.,
12.5 és 12.6. pontjaiban;
d. Pontosításra került a „követeléskezelési adminisztrációs díj” fogalma és elnevezése
„követeléskezelési díjra” változik (Műsorterjesztési ÁSZF és Internet ÁSZF: 7.5.2. és 7.5.3.
pont valamint Díjszabás);
e. Pontosításra került a Szolgáltató egyoldalú díjmódosításának eseteit tartalmazó szöveg, és
kiegészül az alapvető díjszabás definíciójával, valamint a nem alapvető díjszabás
módosításának lehetőségével (Műsorterjesztési ÁSZF és Internet ÁSZF: 12.1.1. pont).
Amennyiben a fentiekben írt módosítások előfizetőink 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.
Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést arra a módosításra történő hivatkozással sem,
amely módosításra a fentiekben hivatkozott hatósági döntés végrehajtása érdekében került sor (3.
pont a., b és c. alpontok).
Ha felmondási jogukkal ezen időtartamon belül az előfizetők nem élnek, úgy ez a tény az ÁSZFmódosítások elfogadásának minősül. Az egyedi előfizetői szerződések, továbbá az ÁSZF-ek jelen
módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Budapest, 2016. március 30.
Üdvözlettel:
Antenna Hungária Zrt.

