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Tisztelt Előfizetőnk! 

Tájékoztatjuk Önt, hogy kábeltelevíziós szolgáltatásunk (továbbiakban: szolgáltatás) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: 

ÁSZF) 2014. január 15. napi hatállyal módosulnak. 

Az ÁSZF változásait az alábbiak szerint foglaljuk össze: 

A) Kiskundorozsma, Bordány, Csólyospálos, Forráskút, Sándorfalva, Szatymaz és 

Zsombó vételi helyein: 

– KTV/DTV Start programcsomagunkban megszűnik a Fem3 elosztása, helyette új csatorna, az m3 lesz fogható. 

– KTV/DTV Start programcsomagunkban megszűnik a Discovery Channel elosztása, helyette új csatorna, a History 
Channel lesz fogható. 

– KTV/DTV Start programcsomagunkban a Film+2 helyén a Film+ lesz fogható. 

– KTV/DTV Szuper programcsomagunkban megszűnik az AXN elosztása, helyette új csatorna, a Story 4 lesz fogható. Az 
AXN ezentúl DTV Start, DTV Szuper és DTV4 csomagokban lesz csak fogható. 

– KTV/DTV Szuper programcsomagunkban megszűnik az Animal Planet elosztása, helyette az RTL II lesz fogható. 

– KTV/DTV Szuper programcsomagunkban a Film+ helyén a Film+2 lesz fogható. 

– DTV Start, DTV Szuper és DTV3 csomagjainkban megszűnik a Discovery World elosztása, helyette új csatorna, a Da 
Vinci Learning lesz fogható. 

– DTV Start, DTV Szuper és DTV3 csomagjainkban megszűnik a Discovery Science elosztása, helyette éjszakánként a 
Private Spice lesz fogható. A Private Spice kizárólag a minicsomagban, az éjszakai műsorsávban lesz fogható. 

B) Csór vételi helyein: 

– KTV Start programcsomagunkban a Film+2 helyén a Film+ lesz fogható. 

– KTV Szuper programcsomagunkban a Film+ helyén a Film+2 lesz fogható. 

– KTV Szuper programcsomagunkban megszűnik a Pax TV elosztása, helyette az RTL II lesz fogható. 

– KTV Szuper programcsomagunkban megszűnik az AXN elosztása, helyette új csatorna, a Story 4 lesz fogható. 

– KTV Start programcsomagunkban megszűnik az Euronews elosztása, helyette az m3 lesz fogható. 

Az ÁSZF egyebekben nem módosul. 

A szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető 

ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.szelmalomktv.hu weboldalon. 

Az ÁSZF fentiek szerinti és szolgáltató általi egyoldalú módosítására figyelemmel az előfizető a jelen értesítést követő 8 napon belül 
jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a fenti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket 
tartalmaz, az előfizető az értesítést követő 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői 
szerződést.  

Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények 
figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott 
kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés 
felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. 

Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben jelen értesítés második közzétételét követően a fenti határidőkön belül nem tesznek eltérő 
tartalmú írásbeli nyilatkozatot, úgy ez a módosított ÁSZF elfogadásának minősül. Reméljük, hogy a szolgáltatásmódosítás után is 
elégedett Előfizetőink között üdvözölhetjük! 

Bármilyen kérdése, észrevétele van, azt szívesen fogadjuk a 06–62–463–444-es, 06–62–765–444-es, 06–62–252–544-es vagy a 
06–22–778–444-es telefonszámon, vagy személyesen ügyfélszolgálati irodánkban a Szeged–Kiskundorozsma, Széksósi út 12. 
szám alatt nyitva tartási időben (hétfőn, szerdán, pénteken 8–16 óráig, kedden 8–18 óráig, csütörtökön 8–20 óráig). 

Üdvözlettel, 
Szélmalom Kábeltévé Zrt. 


