
Tisztelt Előfizetőnk! 

Tájékoztatjuk Önt, hogy Általános Szerződési Feltételeink (ÁSZF) 2007. november 1-jei hatállyal módosulnak. A 
módosításokat az alábbiak szerint foglaljuk össze. 

- 2006. november 1-jei hatályú ÁSZF módosításunknak megfelelően 2007. május 2-i hatállyal megszüntetjük a 
zsombói fejállomást. A zsombói előfizetők 2006. szeptemberi értesítésünknek megfelelően a kiskundorozsmai 
fejállomáson keresztül vehetik igénybe a szolgáltatásainkat. Ennek megfelelően az igénybe vehető szolgáltatások 
közül (1. számú melléklet) töröljük a zsombói fejállomáson keresztül igénybe vehető szolgáltatások listáját, valamint 
a díjszabásból (2. számú melléklet) töröljük a zsombói fejállomáshoz tartozó szolgáltatási díjakat. 

- Az ÁSZF kiegészül a 7. számú melléklettel, amely az előfizető részére átadott dekóderek használati feltételeit 
szabályozza 

- A kiskundorozsmai fejállomáson keresztül igénybe vehető szolgáltatások a KTV Mini csomag kivételével 
kiegészülnek a Jazzradio és a Katolikus rádió műsorokkal.Reméljük, hogy a változások után is elégedett Előfizetőink 
között üdvözölhetjük. Tekintettel az ÁSZF módosulására az alábbiakról tájékoztatjuk még Önt. 

Az Általános Szerződési Feltételek egyebekben változatlanok maradnak. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha Ön másképp nem nyilatkozik, akkor a megkötött Előfizetői szerződésünk értelmében a 
módosításokat az Ön részéről elfogadottnak tekintjük. Tájékozatjuk Önt, hogy ha a módosításokat nem fogadja el, akkor 
Részvénytársaságunk az illetékes bíróságtól kérheti a szerződés-módosítás kimondását. A szerződésmódosítás bírói úton 
történő kimondása esetén felmerülő esetleges költségek természetesen Önt fogják terhelni. 

Amennyiben a fenti módosítás az Ön számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, akkor Ön ezen értesítéstől számított 15 
napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel 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 Ön felmondja az előfizetői 
szerződést, akkor Részvénytársaságunk Öntől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény 
összegét. 

Kérdése esetén kérjük, keresse fel Ügyfélszolgálatunkat személyesen, vagy hívja a 06-62-463-444-es telefonszámunkat. 

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek teljes szövege megtekinthető Ügyfélszolgálatunkon és a 
www.szelmalomktv.hu weboldalon. 
 

Üdvözlettel, 

Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

 

 


