Tárgy: Értesítés ÁSZF-módosításról
Tisztelt Előfizetőnk!
Tájékoztatjuk, hogy kábeltévé szolgáltatásaink (továbbiakban: szolgáltatás) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban:
ÁSZF) 2017. január 1. napi hatállyal módosulnak.
A módosításra a 6./2016 (IX. 30.) NMHH-rendeletben foglaltaknak eleget téve kerül sor. Az ÁSZF változásait az alábbiak
szerint foglaljuk össze:
1. A törvényi megfelelőség érdekében kisebb módosításokra kerül sor az ÁSZF főszövegében, amelyeket terjedelmi okok
miatt itt nem részletezünk.
2. Változik az ÁSZF 4. számú (Szolgáltatási díjak) melléklete.
Tájékoztatjuk Önt, hogy 2016 júliusában a kormány egy olyan jogszabályt alkotott, amely lehetővé tette a két nagy
hazai kereskedelmi csatorna – a TV2 és az RTL Klub – műsorszolgáltatójának, hogy a továbbiakban pénzt kérjenek a
csatornáik elosztásáért. Jelenleg is folynak a tárgyalások a műsorszolgáltatók képviselőivel, hogy ez az ár minél
alacsonyabb legyen. A csatornák elosztásának fizetőssé tételéből kifolyt többletköltségeket 2016-ban nem kívántuk
áthárítani Előfizetőinkre, ám 2017. január elsejétől sajnos kénytelenek leszünk kábeltévé alap- és bővített
szolgáltatásaink havidíját megemelni 330 forinttal. Ha a tárgyalások végeztével esetleg még kedvezőbb árakat sikerül
kiharcolnunk, a különbözetet jóvá fogjuk írni Előfizetőink számláján.
A csomag havidíjában beálló változásokat az alábbi táblázat tartalmazza:
CSOMAG MEGNEVEZÉSE

BRUTTÓ ÁR
2016. DECEMBER 31-IG

BRUTTÓ ÁR
2017. JANUÁR 1-TŐL

KTV Start
KTV Szuper

3400 Ft
4500 Ft

3730 Ft
4830 Ft

DTV Start

5050 Ft

5380 Ft

DTV Szuper

6150 Ft

6480 Ft

3. Változik az ÁSZF 3. számú (Csatornakiosztás) melléklete.
a) Az MR 4, MR 5 és MR 6 rádiók adása elosztásra kerül hálózatunkon. Az adások kizárólag digitálisan foghatók.
Az ÁSZF egyebekben nem módosul.
Az ÁSZF fentiek szerinti módosítására jogszabályváltozás miatt kerül sor.
A szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető
ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.algyoktv.hu weboldalon.
Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben jelen értesítés második közzétételét követően a fenti határidőkön belül nem tesznek eltérő
tartalmú írásbeli nyilatkozatot, úgy ez a módosított ÁSZF-ek elfogadásának minősül. Reméljük, hogy a szolgáltatásmódosítás
után is elégedett Előfizetőink között üdvözölhetjük!
Amennyiben további kérdése van, kérjük, keresse fel Ügyfélszolgálatunkat személyesen a Kastélykert utca 49. szám alatt
nyitva tartási időben (hétfőn, kedden, szerdán, pénteken 9–16 óráig, csütörtökön 8–20 óráig), vagy hívja a 06–62–765–567-es
telefonszámunkat.
Tisztelettel:
AKTV Kft.

