Tárgy: Értesítés ÁSZF-módosításról
Tisztelt Előfizetőnk!
Tájékoztatjuk, hogy kábeltévé és internet szolgáltatásaink (továbbiakban: szolgáltatás) Általános Szerződési Feltételei
(továbbiakban: ÁSZF) 2017. október 27. napi hatállyal módosulnak.
Az ÁSZF változásait az alábbiak szerint foglaljuk össze:
1. Változik az ÁSZF-ek főszövege a jogszabályi háttérnek való maximális megfelelőség érdekében. A módosítások
indokául szolgál egyrészről a 2017. évi LXXXVIII. törvény, mely módosította az elektronikus hírközlésről szóló 2003.
évi C. törvény egyes rendelkezéseit, továbbá a szolgáltató lehetővé teszi az előfizetőtől elkülönült számlafizető útján is
a díjfizetést. A módosítással érintett részek és mellékletek nagy terjedelmük miatt nem kerülnek jelen közlemény útján
közzétételre
2. Változik az ÁSZF-ek Akciók részletes leírása című melléklete.
3. Közzétesszük az internet ÁSZF 4. sz. mellékletében (Előfizetői szolgáltatások és azok díjai) új, Digitális Jóléti Csomag
nevű szolgáltatásunkat. Bevezetésével a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-vel együttműködésben olyan önállóan
értékesített internet-hozzáférés szolgáltatás elérését tervezzük lehetővé tenni, amely a magyar polgárok minél
szélesebb körének internethez jutását, ezáltal a társadalom jólétének és hazánk versenyképességének növelését
mozdítják elő. Az otthoni internet-hozzáférés szolgáltatás esetén olyan természetes személy (előfizető) veheti igénybe
a Digitális Jólét Alapcsomag (DJA) otthoni internet-hozzáférés szolgáltatást, akinek nem volt otthoni internet
előfizetése sem saját, sem közeli hozzátartozójának nevén, az igénylés címén a szolgáltatóval kötendő előfizetői
szerződés aláírását megelőző egy évben. A szolgáltatás paramétereit az internet ÁSZF 4. sz. melléklete tartalmazza.
4. Változás áll be a kábeltévé ÁSZF 4. sz. mellékletében (Előfizetői szolgáltatások és azok díjai):
a) A VIVA műsorszolgáltatója megszünteti a csatornát, helyette a Comedy Central Family lesz fogható KTV/DTV
Start és Szuper csomagjainkban.
b) Az AXN Black és AXN White új néven, Sony Movie Channel és Sony Max néven lesz a továbbiakban fogható
DTV 4 minicsomagunkban.
Az ÁSZF-ek egyebekben nem módosulnak.
A szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető
ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.szelmalomktv.hu internetes honlapunkon.
Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, Előfizető az értesítéstől
számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.
Nem mondhatja fel az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a
határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem
érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői
szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét.
Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a
felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.
Üdvözlettel,
Szélmalom Kábeltévé Zrt.

