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6.4.2. A Szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat
elérését köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem magasabb díjazású
hívhatósággal is biztosítani. E szabályt a belföldi hálózatból indított hívásokra kell
alkalmazni. A Szolgáltató által működtetett telefonos ügyfélszolgálat emelt díjas
szolgáltatással nem működtethető.
Az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató – a műszaki szolgáltatási feltételek megléte
esetén –  saját hálózatából díjmentesen köteles biztosítani ügyfélszolgálatának elérhetőségét.

...

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti
tájékoztatási kötelezettség teljesítése keretében a Szolgáltató köteles az ügyfélszolgálat által
bonyolított telefonos beszélgetésről készített hangfelvételnek az érintett Előfizető általi
visszahallgatását - kérésre - a Szolgáltató által biztosított ügyfélszolgálati helyiségben
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lehetővé tenni az erre vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül, előre
egyeztetett időpontban, ami a hangfelvétel rendelkezésre bocsátásának minősül.
A hangfelvétel másolatát a Szolgáltató köteles az Előfizető kérelmére 30 napon belül
rendelkezésre bocsátani. A Szolgáltató a hangfelvétel kiadását az Előfizető azonosításán túl
egyéb feltételhez nem kötheti. Az Előfizető részére előfizetői hangfelvételenként egy
alkalommal ingyenesen kell a másolatot biztosítani.

7. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér

7.1. Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek
keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, a 20/A. § szerinti internet-
hozzáférési szolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén külön feltüntetve az internet-
hozzáférési szolgáltatást díját, díjazási időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz
kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések,
ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy
időtartamra vonatkozó bármely követelményt, az előfizetői szerződés megszűnése,
módosítása, a szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása alkalmával esedékessé váló díjak,
díjazási feltételek, ideértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj
visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a
számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj

7.1.1. ...
Amennyiben a 4./a) sz. melléklet szerinti díj alapját képező szerződés internet-hozzáférési
szolgáltatást is tartalmaz, a 4./a) sz. mellékletben külön kerül feltüntetésre az internet-
hozzáférési szolgáltatás díja.

Az egyes díjak fogalmát az ÁSZF 4./c) sz. melléklet tartalmazza.

7.1.4. A Szolgáltató az esedékes, illetve jövőben esedékessé váló díjakról naptári havi és
naptári negyedéves díjfizetési gyakoriság esetén negyedévente, naptári féléves és naptári éves
díjfizetési gyakoriság esetén pedig a kezdő időponttól számított 3. hónap végéig – az
Előfizető által igényelt díjfizetési gyakoriságnak megfelelő – papíralapú (nyomtatott) számlát
postai úton vagy kézbesítő útján avagy – az Előfizető igénye esetén a 7.1.12. pont szerint e-
számlát elektronikus úton bocsát ki az Előfizető részére és amely számla összegét az azon
feltüntetett fizetési határidőn belül köteles az Előfizető kiegyenlíteni. A fizetési határidő nem
lehet kevesebb a számla keltétől számított 13 naptári napnál.
...

7.1.11. Az előfizetői szerződés megszűnése esetén sem kiszállási díj, sem bármilyen egyéb
költség (különösen a Szolgáltató tulajdonát képező eszköz amortizációs értékcsökkenése)
nem hárítható át az Előfizetőre, az alábbi kivételekkel:
a) ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az ÁSZF 2.3.1. pont szerinti időpontban az
Előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges és a felek nem állapodnak meg a
szolgáltatás nyújtása megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, és emiatt az előfizetői
szerződés a megkötésétől számított 90. napon megszűnik,
b) az Eht. 134. § (6)-(7) bekezdésében meghatározott esetekben.
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7.2.4. Az akciók és akciós díjak elérhetősége

7.2.4.7. Az ÁSZF 6. sz. melléklete tartalmazza az akciók részletes leírását, így különösen
azok időtartamát, feltételeit, díjait és a nyújtott kedvezményeket

8.2. internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók esetében a szünetmentes
szolgáltatóváltással kapcsolatos eljárás részletes szabályai, amennyiben a szolgáltatás
sajátosságai lehetővé teszik

9. Az előfizetői szerződés időtartama

9.13. Amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződés megkötésekor vagy módosításakor a
Szolgáltató által közzétett ajánlat alapján határozott időtartamú szerződést az ebből eredő
kedvezmények figyelembevételével kötötte meg és így olyan feltételes kedvezményt vett
igénybe, amelyet a Szolgáltató az ajánlatban (akcióban) megjelölt szolgáltatási szinthez és
meghatározott kötelező szerződéses időtartamhoz kötött, abban az esetben ezen időszak alatt
az Előfizető a feltételes kedvezmény összegét elveszti az alábbi esetekben:
a) amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződését rendes felmondással megszünteti, vagy
b) amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-et vagy az ÁSZF-et az egyedi előfizetői szerződésre is
kiterjedően egyoldalúan módosítja és a módosítás az Előfizető számára hátrányos
rendelkezéseket nem tartalmaz és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti, azonban
az Előfizető a szerződést felmondja, vagy
c) amennyiben az előfizetői szerződést a Szolgáltató az Előfizető szerződésszegése
(különösen a 9.12.1.a)-c) vagy 9.12.2. pont esetei) miatt mondja fel, vagy
d) amennyiben az Előfizető az igénybe vett szolgáltatási szinttől alacsonyabb szintre
vonatkozó szerződés-módosítást kezdeményez, vagy
e) amennyiben az Előfizető a szolgáltatás áthelyezését kéri olyan földrajzi területre, ahol a
Szolgáltató nem nyújtja az igénybevett szolgáltatást, vagy a Szolgáltató alkalmas műszaki
hálózattal nem rendelkezik, vagy
f) amennyiben az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetését kezdeményezi, vagy
g) amennyiben az Előfizető érdekkörébe tartozó okból a szolgáltatás korlátozására kerül sor.
A fenti esetek bármelyikének bekövetkeztekor az Előfizető a feltételes kedvezményt elveszti,
és a kapott kedvezmények összegének a Szerződés megszüntetéséig (felmondási idő
lejártáig), vagy megszűnéséig történő, egyösszegű visszafizetésére köteles.

A jelen pont szerinti általános szabályok abban az esetben alkalmazandók, amennyiben az
ÁSZF Melléklete(i), vagy a Szolgáltató által meghirdetett kedvezményes ajánlatok (akciók)
vagy az egyedi előfizetői szerződés feltételei ezen általános szabályoktól nem térnek el.

12. Az előfizetői szerződés módosításának és megszűnésének esetei és feltételei

12.1. A szolgáltató által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a
szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő
tájékoztatásának módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt
megillető jogok,



5

12.1.11. Az egyedi előfizetői szerződés időtartamát érintő módosítást megelőzően a
Szolgáltató köteles igazolható módon tájékoztatást adni a határozatlan és a határozott idejű
előfizetői szerződés részletes feltételeiről. A tájékoztatás elmaradása esetén az előfizetői
szerződésben az Előfizetőt érintő, a határozott idejű előfizetői szerződésből eredő bármilyen
hátrányos jogkövetkezményt megállapító szerződéses rendelkezés semmis.

12.1.12. Ráutaló magatartással határozatlan időre kötött egyedi előfizetői szerződés ráutaló
magatartással akkor módosítható, ha az előfizető az előfizetői szerződés ideje alatt igazolható
módon szóban vagy írásban nyilatkozik arról, hogy amennyiben a szolgáltató az előfizetői
szerződés módosítását kezdeményezi, az előfizető nyilatkozattételének elmulasztása, vagy
tevőleges magatartásának tanúsítása elfogadásnak minősül.

12.1.13. Az akciók részletes leírását tartalmazó ÁSZF 6. sz. melléklet módosítása esetén a
Szolgáltató köteles e mellékletet az ÁSZF módosítására vonatkozó általános szabályok szerint
közzétenni és rendelkezésre bocsátani, továbbá - az előfizetők értesítését mellőzve - köteles
azt a módosítás hatálybalépését követő 8 napon belül a Hatóságnak megküldeni.

12.3. A szolgáltató általi szerződésfelmondás esetei, feltételei

Az előfizetői szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató valamennyi ügyfélszolgálatán
lehetővé teszi az Előfizető számára a Szolgáltató tulajdonát képező, az Előfizető részére
átadott eszköz visszaszolgáltatását, valamint igazolást ad a visszaszolgáltatásról az Előfizető
részére.

12.4. Az előfizető általi szerződésfelmondás esetei, feltételei

12.4.5. Az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak és az előfizetői szerződésnek
megfelelő előfizetői felmondás esetében a Szolgáltató nem kötheti ki az előfizetői szerződés
megszűnése feltételeként a Szolgáltató tulajdonát képező, az Előfizető részére átadott
eszközök visszaszolgáltatását. Az Előfizető felmondása, az előfizetői szerződés megszűnése
az előfizetői szerződéssel összefüggő elektronikus hírközlő eszközre vonatkozó polgári jogi
jogviszonyt nem érinti, arra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szabályai az irányadók.

12.4.6. Az előfizetői szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató valamennyi
ügyfélszolgálatán lehetővé teszi az Előfizető számára a Szolgáltató tulajdonát képező, az
Előfizető részére átadott eszköz visszaszolgáltatását, valamint igazolást ad a
visszaszolgáltatásról az Előfizető részére.

12.4.7. A 9.13. pont rendelkezései nem alkalmazhatók akkor, ha az Előfizető mondja fel az
előfizetői szerződést az alábbi okokból:
a) a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát
15 napig nem tudja elhárítani,
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b) az előfizetői szolgáltatás vonatkozásában az Előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt
több mint 10 hibabejelentést tett, amely alapján a Szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát
hárított el,
c) a Szolgáltató az előfizetői szerződést a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 27. § (4)
bekezdésébe ütközően módosítja,
d) a műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó Szolgáltató az előfizetői szerződést az Eht. 132. §
(2a) bekezdésébe ütközően módosítja,
e) a Szolgáltató a szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti, és emiatt
a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 24. §-ban foglaltak rendelkezések alkalmazásának van
helye,
és  mely  a)-e)  pontok  miatti  Előfizető általi  felmondás  esetén  a  határozott  idejű előfizetői
szerződés a felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik
meg.

12.5. Egyéb előfizetői szerződés megszűnési esetek és feltételeik

12.5.1. Az előfizetői szerződés a Szolgáltató vagy az Előfizető általi felmondáson kívül
megszűnik az alábbi esetekben:
c) a Szolgáltató halálával/jogutód nélküli megszűnése esetén,
d) a természetes személy Előfizető halála esetén,
e) a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén,
f) az egyedi előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás (beleértve az egyes
programcsomagokat, Prémium műsorokat, értéknövelt és kiegészítő szolgáltatásokat is külön-
külön vagy összességükben) Szolgáltató általi végleges megszüntetése esetén, melyről a
Szolgáltató a megszűnés időpontját megelőző legalább 60 nappal korábban értesíti az
Előfizetőt,
g) a Szolgáltató szolgáltatási jogosultsága teljes egésze vagy meghatározott földrajzi területre
vonatkozó megszűnésével,
h) a felek közös megegyezésével, figyelemmel az Eht. 127. § (4) bekezdésére és azzal a
feltétellel, hogy a ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással,
kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, a szóban kötött előfizetői szerződést kifejezett
szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, míg az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos
nyilatkozattal szüntethetik meg a felek,
i) ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az ÁSZF szerinti időpontban az Előfizető
érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges és a felek nem állapodnak meg a
szolgáltatás nyújtása megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, az előfizetői szerződés a
megkötésétől számított 90. napon megszűnik,
j) az üzlethelyiségen kívül kötött előfizetői szerződés esetén az Előfizető az előfizetői
szerződés megkötését számított 14 napon belül eláll, ha a Szolgáltató az előfizetői szerződés
teljesítését még nem kezdte meg.

12.5.2. Az előfizetői szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató valamennyi
ügyfélszolgálatán lehetővé teszi az Előfizető számára a Szolgáltató tulajdonát képező, az
Előfizető részére átadott eszköz visszaszolgáltatását, valamint igazolást ad a
visszaszolgáltatásról az Előfizető részére.

13. Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei
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13.1. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

13.1.7. Az előfizetői szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén
az Előfizető köteles – az ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató részére
legkésőbb a szerződés megszűnésének vagy megszüntetésének napját követő 3 munkanapon
belül visszaszolgáltatni a kihelyezett hírközlési berendezést (különösen set-top boxot, és az
ahhoz kapcsolódóan átvett távkapcsolót) és amely visszaszolgáltatás költsége (pl. utazási
költség a Szolgáltató ügyfélszolgálatához) az Előfizetőt terheli abban az esetben, ha a
szolgáltatásból való kikapcsoláskor nem kerül sor a berendezés Szolgáltató általi átvételére és
elszállítására. A határidő túllépése az eszközök Előfizető általi elvesztésének minősül és az
Előfizetőt  a 4. sz. melléklet szerinti kihelyezett hírközlési eszköz megtérítési díj
megfizetésének kötelezettsége terheli. A Szolgáltató a visszaadási kötelezettségről tájékoztatja
az Előfizetőt írásban (a Szolgáltató általi felmondás esetén a felmondásban, az előfizetői
szerződés megszűnésének vagy megszüntetésének egyéb eseteiben pedig a Szolgáltató által
kibocsátott, jogviszonyt lezáró elszámolás vagy hasonló iratküldés esetén), azonban a
tájékoztatástól és annak időpontjától függetlenül az Előfizetőt a visszaadási kötelezettség a
jelen pont szerinti határidőn belül terheli.
Az előfizetői szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató valamennyi ügyfélszolgálatán
lehetővé teszi az Előfizető számára a Szolgáltató tulajdonát képező, az Előfizető részére
átadott eszköz visszaszolgáltatását, valamint igazolást ad a visszaszolgáltatásról az Előfizető
részére.
Az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak és az előfizetői szerződésnek megfelelő
előfizetői felmondás esetében a Szolgáltató nem köti ki az előfizetői szerződés megszűnése
feltételeként a Szolgáltató tulajdonát képező, az Előfizető részére átadott eszközök
visszaszolgáltatását. Az Előfizető felmondása, az előfizetői szerződés megszűnése az
előfizetői szerződéssel összefüggő elektronikus hírközlő eszközre vonatkozó polgári jogi
jogviszonyt nem érinti, arra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szabályai az irányadók.
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3. sz. melléklet: A szolgáltatás minőségi mutatói

Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése

2./ A bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási ideje: a minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az
esetek 80 %-ában teljesített határideje órában kifejezve.

A megkezdett órákba beleszámítandók az ünnep- és munkaszüneti napok is.
Minőségi panasz: szolgáltató hibabehatároló eljárása eredményeként valós, az érdekkörébe tartozó,
szolgáltatásminőséggel összefüggő hibákra vonatkozó előfizetői hibabejelentés.
Hibabejelentés: a szolgáltatás igénybe nem vehetőségéről, vagy csökkent minőségéről szóló bejelentés, amelyet
az előfizető tesz és a szolgáltató által a szolgáltatáshoz használt elektronikus hírközlő hálózatnak, illetőleg annak
meghibásodásának tulajdonítható. Többvonalas, többcsatornás előfizetői hozzáférésről bejelentett hibákat egy
hibának kell tekinteni, a bekapcsolt, érintett vonalak, csatornák számától függetlenül. A hibaelhárítási idő csak
azokra az esetekre vonatkozik, ahol a szolgáltató az előfizetővel az ÁSZF szerinti hibaelhárítási feltételekkel
szerződik.

Kizárt esetek különösen:
- előfizetői végberendezés hibája,
- ha a javítás az előfizető telephelyének elérésétől függ és ez a hozzáférés — a szolgáltató érdekkörén kívül

eső okok miatt — nem lehetséges a megkívánt időben,
- ha az előfizető kéri a javítás elhalasztását.

Változik a csatorna kiosztás és az előfizetői díjak. Kikerül a rendszerből az Eurosport 1,2
csatornája, és emelkedik bruttó 380 Ft-tal az antennadíj.

4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések,
díjmeghatározások

Érvényes: 2017-től

Terület megjelölése: Komárom

a.) Műsorjel-elosztási szolgáltatás, csatornakiosztás és előfizetési díj:

KOMÁROM VÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓ CSATORNAKIOSZTÁSA 2017. január 1-től

Ssz. Csatorna Frekv. Név Nelv Ár

1 C3 62,25 Digi World magyar
2 C4 69,25 Digi Life magyar
3 O3 77.25 Híd TV magyar
4 O4 85.25 CNN angol
5 O5 93.25 Viva német
6 S7 147.25 Hír Tv magyar
7 S8 154.25 Echo TV magyar
8 S9 161.25 ATV magyar
9 S10 168.25 Info magyar

Minimum
1780 Ft/hó
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10 C5 175.25 Városi magyar
11 C6 182.25 M3 magyar
12 C7 189.25 RTL Klub magyar
13 C8 196.25 Duna Tv magyar
14 C9 203.25 Duna World magyar
15 C10 210.25 M4 magyar
16 C11 217.25 MTV 2 magyar
17 C12 224.25 MTV1 magyar

Kötelező
minimum  650

Ft/hó

18 S11 231.25 Digi Sport 2 magyar
19 S12 238.25 MiniMax magyar
20 S13 245.25 Sport 1 magyar
21 S14 252.25 ViaSat 3 magyar
22 S15 259.25 Nat. Geographic magyar
23 S16 266.25 Spektrum magyar
24 S17 273.25 Cool magyar
25 S18 280.25 Story 4 magyar
26 S19 287.25 DigiSport 1 magyar
27 S20 294.25 Nickelodeon magyar
28 S21 303.25 TV2 magyar
29 S22 311.25 Film Mánia magyar
30 S38 439.25 Discovery magyar

Alap
Minimum +

Alap
3130 Ft/hó

31 S39 447.25 Digi Animal magyar
32 S40 455.25 Viasat TV 6 magyar
33 C25 503,25 RTL II magyar
34 C26 511,25 Travel magyar
35 C27 519.25 Muzsika magyar
36 C28 527.25 Disney magyar
37 C29 535,25 AXN magyar
38 C30 543.25 Super tv2 magyar
39 C31 551.25 Paprika Tv magyar
40 C32 559.25 Film Cafe magyar
41 C33 567.25 Viasat Histori magyar
42 C34 575.25 Film+ magyar
43 C35 583.25 Ozone Network magyar
44 C36 591,25 National Wild magyar
45 C37 599.25 Fishing&Hunting magyar
46 C38 607.25 FOX feliratos

Extra
Alap csomag

után
igényelhető
2350 Ft/hó
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47 C39 615.25 Spektrum Home magyar
48 C40 623,25 Paramount magyar
49 C41 631.25 Nóta TV magyar
50 C42 639,25 Film+2 magyar
51 C43 647.25 RTL+ magyar
52 C44 655.25 Sorozat + magyar
53 C45 663,25 Mezzo Francia

A fenti programkínálat és árai 2017. március 1-ig érvényesek!

neve nyelve jellege csatorna frekvencia
Mhz

1. HBO Max Pack magyar mozicsatorna digitális 322
HBO mozicsatorna havi előfizetési díja 3500 Ft/hó

RádióműsorSor-
szám neve nyelve

Továbbítási
frekvencia

Mhz
1. Kossuth magyar 100,0
2. Petőfi magyar 101,0
3. Bartók magyar 102,0

Klapka Lakásszövetkezet digitális program kínálat
2017 január 1-től

LCN Sorszám PROGRAM NÉV nyelv
Stream

freq
(Mhz)

CSOMAG CSOMAG ÁRA

1 m1 magyar 370 ALAP

2 m2 magyar 378 ALAP

6 m3 Anno magyar 370 ALAP

3 Duna TV magyar 378 ALAP

5 Duna World magyar 378 ALAP

14 RTL Klub magyar 354 ALAP

11 ATV magyar 362 ALAP

12 Hír TV magyar 354 ALAP

16 Cool magyar 386 ALAP

24 Story TV magyar 330 ALAP

25 Viasat3 magyar 354 ALAP

36 National Geo. magyar 362 ALAP

38 Digi Animal World magyar 402 ALAP

4 M4 magyar 354 ALAP

50 H!T Music zene 394 ALAP

43 Spektrum Home magyar 386 ALAP

44 Da Vinci Learning magyar 632 ALAP

45 TV Paprika magyar 386 ALAP

13 info info 330 ALAP

ALAP CSOMAG
MELLETT SZABADON

FOGHATÓ
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23 FilmCafe magyar 386 ALAP

61 cnn angol 330 NYELVI

62 ARD Német 378 NYELVI

93 mr1 magyar 370 ALAP

94 mr2 magyar 370 ALAP

95 mr3 magyar 370 ALAP

73 Digisport1 magyar 394 ALAP

74 Digisport2 magyar 394 ALAP

75 Sport 1 magyar 426 ALAP
76 Sport2 magyar 426 ALAP
77 Digisport3 magyar 426 ALAP
39 Digi World magyar 402 ALAP

40 Digi Life magyar 402 ALAP

51 Music Channel zene 394 Alap

54 Nickelodeon magyar 346 Alap

55 Minimax/C8 magyar 346 Alap

56 Megamax magyar 386 Alap

49 VIVA zene 426 ALAP

98 Városi TV magyar 362 ALAP

19 Film Mánia magyar 362 ALAP

20 Film+ magyar 466 bővített

23 TV2 magyar 466 bővített

21 Film+ 2 magyar 466 bővített

61 cnn angol 474 bővített

34 Paramount magyar 474 bővített

22 Sorozat+ magyar 466 bővített

37 Nat. Geo. Wild magyar 466 bővített

18 RTL+ magyar 466 bővített

71 Filmbox magyar 466 bővített

52 MuzsikaTv magyar 474 bővített

59 Boomerang magyar 474 bővített

53 Sláger Tv magyar 474 bővített

41 Ozone Network magyar 474 bővített

BŐVITETT CSOMAG
MELLETT SZABADON

FOGHATÓ

72 Digi Film magyar 322 digi film
KÜLÖN

ELŐFIZETHETŐ 550
Ft

66 HBO magyar 322 HBO

67 HBO 2 magyar 322 HBO

68 Cinemax magyar 322 HBO

69 Cinemax 2 magyar 322 HBO

70 HBO 3 magyar 322 HBO

HBO CSOMAG
KÜLÖN

ELŐFIZETHETŐ
3500 Ft/hó

Hűségnyilatkozattal
2800 Ft/hó

7 m1 HD magyar 338 HD
8 m2 HD magyar 338 HD

9 Duna HD magyar 370 HD
10 M4 HD magyar 370 HD
80 DigiSport 1 HD magyar 410 HD
81 DigiSport 2 HD magyar 410 HD
99 Digisport 3 HD magyar 474 HD

82 Digi Animal World
HD magyar 418 HD

HD CSOMAG
SZABADON
FOGHATÓ

83 Digi Life HD magyar 418 HD
84 Digi World HD magyar 418 HD

100 M5 magyar 386 HD
26 Super TV2 magyar 346 szórakoztató

17 RTL II magyar 362 szórakoztató

29 Comedy Central magyar 354 szórakoztató

27 FEM3 magyar 346 szórakoztató

30 AXN magyar 362 szórakoztató

31 AXN Black magyar 362 szórakoztató

32 AXN White magyar 362 szórakoztató

46 MTV Dance zene 330 szórakoztató

28 M+ magyar 346 szórakoztató

33 Fox magyar 322 Szórakoztató

47 MTV Hits zene 330 szórakoztató

48 VH-1 Classic zene 330 szórakoztató

57 Disney JR mese 426 szórakoztató
58 Cartoon magyar 354 szórakoztató

60 PAX magyar 338 szórakoztató

35 DoQ magyar 402 szórakoztató

79 Fishing&Hunting magyar 330 szórakoztató

42 Life Network magyar 394 szórakoztató

SZÓRAKOZTATÓ
CSOMAG KÜLÖN
ELŐFIZETHETŐ

1450 Ft/hó
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96 Ozone magyar 426 szórakoztató

44 Da Vinci Learning magyar 632 szórakoztató

86 XXL francia 346 Felnőtt

87 Playboy TV angol 346 Felnőtt

89 Exotica TV olasz 338 Felnőtt

90 Sext 6 senso olasz 338 Felnőtt

91 Eroxxx HD angol 338 Felnőtt

Szórakoztató + csomag
külön előfizethető 650
Ft/hó      Más digitális

csomag után 450 Ft/hó


	Általános Szerződési Feltételek
	7. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér
	7.1. Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, a 20/A. § szerinti internet-hozzáférési szolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén külön feltüntetve az internet-hozzáférési szolgáltatást díját, díjazási időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt, az előfizetői szerződés megszűnése,  módosítása, a szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, ideértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj
	8.2. internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók esetében a szünetmentes szolgáltatóváltással kapcsolatos eljárás részletes szabályai, amennyiben a szolgáltatás sajátosságai lehetővé teszik

	9. Az előfizetői szerződés időtartama
	12. Az előfizetői szerződés módosításának és megszűnésének esetei és feltételei
	12.1. A szolgáltató által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő tájékoztatásának módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok,
	12.3. A szolgáltató általi szerződésfelmondás esetei, feltételei
	12.4. Az előfizető általi szerződésfelmondás esetei, feltételei

	13. Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei
	13.1. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

	3. sz. melléklet: A szolgáltatás minőségi mutatói
	Változik a csatorna kiosztás és az előfizetői díjak. Kikerül a rendszerből az Eurosport 1,2 csatornája, és emelkedik bruttó 380 Ft-tal az antennadíj.
	4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások
	Érvényes: 2017-től
	a.) Műsorjel-elosztási szolgáltatás, csatornakiosztás és előfizetési díj:


