
Adószám: 13332323-2-06 Csongrád Megyei Cégbíróság cégnyilvántartási szám: 06-10-000323 
 

 

  

 

 
  

 

Kelt: 2005. november 30. 

Iktatószám: K475/05  
Tárgy: Értesítés ÁSZF módosítás ról 

 
Tisztelt Előfizetőnk! 

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

1. Változások a szolgáltatásban 

Az előfizetőink körében végzett felmérés eredménye alapján megszűnik a Filmmúzeum, a 
műsorának továbbítása. A Filmmúzeum műsora helyett 2006. január 1-jétől a Viasat History 
magyar nyelvű történelmi csatorna műsorát osztjuk el. Ugyancsak megszüntetjük a CNN és a 
PRO7 műsorának elosztását. A CNN helyett a BBC Prime angol nyelvű csatornát sugározzuk 
majd, ami jobban segíti a nyelvtanulást, hiszen műsorait részben angol és magyar nyelven is 
feliratozza. A PRO7 helyett a Viasat Explorer magyar nyelvű ismeretterjesztő csatorna műsorát 
fogjuk továbbítani. 

2. Szolgáltatási díjaink 2006. január 1-jétől 

Örömmel tájékoztatjuk Önt, hogy a szolgáltatás díja 2006. január 1-jétől mindössze 5 
százalékkal drágul annak ellenére, hogy a jogdíjak emelkedése 6 és 20 % között van. Ennek 
megfelelően az Ön által igénybe vett szolgáltatás díja 2006. január 1-jétől: 

KTV Start 2 100 Ft/hó 

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 


