Tisztelt Ügyfelünk!

Az Antenna Hungária Zrt. („Szolgáltató”) ezúton tájékoztatja Önt, hogy a „MinDig TV Extra Digitális
földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás” nyújtására vonatkozó általános szerződési feltételeit
(„ÁSZF”) az alábbiak szerint módosítja.
1. A módosítás hatályba lépésének időpontja: 2016. december 01.
2. A módosítás oka a kínált csatornák összetételében bekövetkező változás, amelyre az Eht. 132. §
(2a) bekezdés a) pontja („az adott csatorna szerepeltetésének Szolgáltató által vállalt időpontja letelt”),
továbbá b) pontja („az adott médiaszolgáltatás kivételét a kínálatból a médiaszolgáltatóval kötött
szerződéses jogviszony indokolja”) alapján került sor. Ezen túl a módosítást az ÁSZF 2. számú
mellékletének 2. pontjában írtakra tekintettel az ÁSZF 12.1.1 pontjának h) alpontja („a módosítást a
műsorterjesztési Szolgáltatás keretében kínált valamely csatornának a kínálatból történő kivétele
indokolja”) teszi lehetővé.
3. A módosítás rövid leírása: a Szolgáltató 2016. december 01. napjától kezdődően az HBO kiegészítő
csomagot a továbbiakban nem tudja terjeszteni, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltatóval kötött
szerződése 2016. november 30. napján megszűnik, így a kiegészítő csomag terjesztése a Polgári
törvénykönyv 6:248. § alapján a továbbiakban lehetetlenné válik számára (2. számú melléklet 1.1.2.
pont, 1.1.3. pont, 1.2. pont, 1.3. pont és 2.1. pont).

A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy ügyfelei számára továbbra is biztosítsa az HBO
elérésének lehetőségét, amelynek érdekében a médiaszolgáltatóval tárgyalásokat folytat törekedve
arra, hogy Önöket mihamarabb új ajánlattal keresse meg!
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.
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