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Tisztelt Előfizetőnk! 

Tájékozatjuk Önt, hogy 2006. január 1-jei hatállyal Általános Szerződési Feltételeink módosulnak. A 
módosítások lényegét az alábbiakban foglaljuk össze. 

1. KTV Start, KTV Szuper, KTV Hiper, KTV Extra szolgáltatás előfizetőinek szóló információ 

A  fenti programcsomagok esetében 2006. január 2-ától megszűnik az RTL2 műsorának 
elosztása. A VTV Szeged műsora 2006. január 2-ától az RTL2 helyén lesz fogható. 

2. KTV Szuper, KTV Extra szolgáltatás előfizetőinek szóló információ 

A KTV Szuper és KTV Extra szolgáltatás esetében az előfizetőink körében végzett felmérés 
eredménye alapján megszűnik a Filmmúzeum műsorának továbbítása. A Filmmúzeum műsora 
helyett 2006. január 2-ától a Viasat History történelmi csatorna műsorát osztjuk el. 

3. KTV Hiper, KTV Extra szolgáltatás előfizetőinek szóló információ 

A KTV Hiper és KTV Extra szolgáltatás bővül a Sport Klub sportcsatornával, melyet a CCIR 38-
as frekvencián (607,25 MHz) tudnak beállítani. A Sport Klub fogja közvetítetni többek között a 
jövő évi foci VB mérkőzéseit is. 

4. HBO szolgáltatás előfizetőinek szóló információ 

Az HBO 2006. január 1-jétől Kiskundorozsmán is bevezeti HBO Maxpak szolgáltatását. Mindez 
azt jelenti, hogy az HBO Maxpak előfizetéssel az HBO mellett további három mozicsatorna, az 
HBO2, Cinemax és a Cinemax2 műsora is kínálatunkba kerül. Csak HBO szolgáltatás 
előfizetésére 2006. január 1-jétől nincs lehetőség, ezért ha Ön nem módosítja szerződését, 
2006. január 1-jétől az HBO Maxpak szolgáltatást biztosítjuk és számlázzuk Önnek. Az HBO 
Maxpak szolgáltatás igénybevételéhez egy dekóderre van szükség (Az HBO2, Cinemax, 
Cinemax2 vételére), amit 2005. december 10-étől ügyfélszolgálatunkon vehet át. A dekódert 
térítésmentesen biztosítjuk az Ön részére az HBO Maxpak szolgáltatás igénybevételének 
időtartama alatt. Az HBO csatorna vétele az eddigieknek megfelelően történik. 

5. Szolgáltatási díjaink 2006. január 1-jétől 

Örömmel tájékoztatjuk Önt, hogy a 2004 év végén meghirdetett céljainkat sikerült megvalósítani. 
A 2005. január 1-jétől bevezetett új szolgáltatási csomagok lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
2006. január 1-jétől minimális összeggel emelkedjenek szolgáltatási díjaink. Mindez azt jelenti, 
hogy szolgáltatási csomagjaink ára mindössze 50 Ft-tal emelkedik. Szolgáltatási díjaink 2006. 
január 1-jétől: 

KTV Start 2 450 Ft/hó 

KTV Szuper 3 750 Ft/hó 

KTV Hiper 3 750 Ft/hó 

KTV Extra 4 850 Ft/hó 
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Az HBO Maxpak szolgáltatás HBO Rt által meghatározott díja 2006. január 1-jétől 3 350 Ft. 
Ennek megfelelően az HBO Maxpakot is tartalmazó programcsomagok szolgáltatási díjai 2006. 
január 1-jétől az alábbiak szerint alakulnak. 

KTV Start HBO Maxpak 5 800 Ft/hó 

KTV Szuper HBO Maxpak 7 100 Ft/hó 

KTV Hiper HBO Maxpak 7 100 Ft/hó 

KTV Extra HBO Maxpak 8 200 Ft/hó 

Reméljük, hogy a 2005. december 15-étől tartó tesztidőszak alatt megkedvelik a három új 
mozicsatorna műsorát, és a továbbiakban is előfizetik az HBO Maxpak szolgáltatást. 

Az Általános Szerződési Feltételeink 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. 

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

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.  

Üdvözlettel, 
Szélmalom Kábeltévé Részvénytársaság 

 
  
 

 


