Tisztelt Ügyfelünk!
Az Antenna Hungária Zrt. („Szolgáltató”), valamint értékesítési partnerei ezúton tájékoztatják Önt, hogy
Szolgáltató „MinDig TV Extra internet-hozzáférési szolgáltatás” nyújtására vonatkozó általános
szerződési feltételeit („ÁSZF”) az alábbiak szerint módosítja.
I. A módosítás hatályba lépésének időpontja: 2017.01.01.
II. A módosítás okai:
a. Jogszabályváltozás: megfelelés az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az
elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.)
NMHH rendelet, továbbá az általános forgalmi adódóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Áfa törvény) módosított rendelkezéseinek.
b. Hatósági határozat: megfelelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
audit értékelésének.
c. Olyan módosítások, amelyek nem eredményezik a szerződés lényeges feltételeinek
módosítását: szövegpontosítások, egyes pontok átszerkesztése.
III. A módosítás kivonatos leírása:
1. Pontosításra kerültek az az adatvédelmi rendelkezések, így különösen az adatkezelés célja,
tartama, az adatok tárolásának módja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság audit értékelésével és a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban
(2.1.1.4. pont, 10. pont, 3. sz. melléklet)
2. Ha a korlátozásra a díjfizetés elmulasztása illetve a műsorjel jogellenes továbbítása, átadása,
vagy dekódolása miatt kerül sor, a szolgáltató előzetesen legalább 3 nappal korábban értesíti
az előfizetőt a korlátozás időpontjáról. (5.2.1. pont)
3. Szabályozásra került, hogy a felek bármelyikének felszólítása megszakítja az elévülést. (7.5.4.
pont)
4. Szövegpontosítás, egyszerűsítés történt a szolgáltató és az előfizető által történő felmondások
szabályozásában. ( 12.4.; 12.5.)
5. Pontosításra került az internet szolgáltatás megnevezése, internet hozzáférésről internet
hozzáférési szolgáltatásra változott.
6. Az Áfa-törvény módosítása következtében az internet-hozzáférési szolgáltatás általános
forgalmi adója 27 %-ról 18 %-ra csökkent, ennek megfelelően az internet-hozzáférési
szolgáltatások díja a következők szerint csökken (2. sz. és 6. sz. melléklet):
Díjcsomagok

A díjcsomagok

Az előfizetői szerződés
időtartama

2016. december
31. napjáig
érvényes díja

Az általános
forgalmi adó
változása miatti
díjcsökkenés
mértéke

2017. január 01.
napjától érvényes
díja

Határozatlan időre

4 500 Ft

320 Ft

4 180 Ft

1 év határozott időre

3 950 Ft

280 Ft

3 670 Ft

2 év határozott időre

3 650 Ft

260 Ft

3 390 Ft

A díjcsomagok

MinDig TV Extra NET XS 

MinDig TV Extra NET S
Határozatlan időre

6 500 Ft

500 Ft

6 000 Ft

1 év határozott időre

5 250 Ft

370 Ft

4 880 Ft

2 év határozott időre

4 950 Ft

360 Ft

4 590 Ft

Határozatlan időre

7 500 Ft

530 Ft

6 970 Ft

1 év határozott időre

5 550 Ft

400 Ft

5 150 Ft

2 év határozott időre

5 150 Ft

365 Ft

4 785 Ft

Határozatlan időre

8 000 Ft

570 Ft

7 430 Ft

1 év határozott időre

6 450 Ft

460 Ft

5 990 Ft

2 év határozott időre

5 950 Ft

425 Ft

5 525 Ft

1 550 Ft

110 Ft

1 440 Ft

MinDig TV Extra NET M

MinDig TV Extra NET L

Havi felár „naked” vagy
„csupasz” internetszolgáltatás igénybe vétele
esetén

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. október 30.
Üdvözlettel:

Antenna Hungária Zrt.
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