Tisztelt Ügyfelünk !
Tájékoztatjuk, hogy néhány, elsődlegesen Kábel-TV szolgáltatásunkat érintő külső változások miatt 2016.08.01.
hatállyal kénytelenek vagyunk Vezetékes Műsorjelelosztási ÁSZF-ünket módosítani. Ezek a változások a következők:
- Universal Channel esetében a műsortulajdonos nem kívánja Magyarország területén értékesíteni ezt a műsort,
ezért kivonul erről a piacról, azaz megszünteti a műsor továbbítását.
- d1TV műholdváltás után elérhetetlen a műsor. Jeleztük a műsortulajdonos felé, de nem történt változás, ezért
hálózatunkon egyenlőre megszűnik a továbbítása.
- Discovery World műsor megszűnt, helyette a csak digitális csomagban elérhető DTX kerül továbbításra.
- A mobilszolgáltatók által üzembe helyezett LTE sáv frekvenciái több helyen is zavart okozhatnak az analóg KábelTV egyes csatornáinál, ezért kis mértékben meg kell változtatnunk a csatornakiosztást. Így analógban 57 helyett
már csak 54 műsor lesz elérhető. Digitális csatornakiosztásunkat pedig aktualizáljuk.
- Bizonyára olvasta a sajtóban az alábbi híreket:
„A TV2 Média Csoport és a Magyar RTL 2016 május 31-én tették közzé 2016. július 1-jei hatályba lépéssel új
általános szerződési feltételeiket (ÁSZF), amelyek már a TV2 és az RTL Klub műsorai után érvényesíteni kívánt
műsordíjat is tartalmazzák.
Ennek kapcsán a hazai műsorterjesztő vállalkozások érdekképviseletében eljáró Magyar Kábelkommunikációs
Szövetség felhívta a figyelmet arra, hogy a hatályos jogszabályok szerint a műsordíjnak és a műsorok
terjesztésére vonatkozó szerződési feltételeknek mindenekelőtt ésszerűeknek és tisztességesnek kell lenniük.
A két csatornára megállapítani tervezett, egyenként 290+ÁFA, illetve 294+ÁFA összegű, vagyis alapszolgáltatásra
előfizetőnként számított akár 740 forintos havi költség emelkedés súlyosan sértené a fogyasztói érdekeket,
diszkriminatívak még akkor is, ha a csatornák késznek mutatkoznak azokat különféle kedvezményekkel
csökkenteni. Az MKSZ meggyőződése, hogy a hazai tévénézőkre nem telepíthető olyan nagyságrendű teher,
amilyet a TV2 és az M-RTL most közzétett díjmértékeivel be kíván vezetni.”
- Ez a hír a mi esetünkben annyit jelent, hogy az eddig ingyenesen továbbítható TV2 és RTL-Klub 2016.07.01-től
kezdődően mindenképpen díjat szed a vezetékes műsorterjesztőktől, azaz tőlünk. A díj mértéke még a
tárgyalásoktól függ, de már előzetesen fel kell készülnünk, mert egy jelentős mértékű díj bevezetése rendkívüli
módon megterhelné vállalkozásunk gazdálkodását. Mi azon vagyunk, hogy sem bennünket, sem pedig Önt ne
tegyük ki felesleges kiadásoknak, ezért folyamatosan keressük a megoldást egy esetleges kompenzációra. A
meglévő többi műsoros szerződéseink csak 2017.01.01-től teszik lehetővé a változtatásokat, ezért ebben az
átmeneti időszakban kénytelenek vagyunk Kábel-TV díjainkat kismértékben változtatni. Több szolgáltatás
(TV+INTERNET+TELEFON) igénybevétele esetében pedig nagyobb mértékű kedvezményt igyekszünk biztosítani.
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ANALÓG Műsorcsomagok díjai Ft (Normál/1év hűség/2év hűség): KTV-1. 1.199/999/899, KTV-2. 2.599/2.299/1.999,
KTV-3. 3.599/3.299/2.999, KTV-4. 4.199/3.899/3.599, KTV-5. 4.899/4.599/4.299, KTV-6. 5.499/5.199/4.899.
DIGITÁLIS Műsorcsomagok díjai Ft (Normál/1év hűség/2év hűség/KTV-3./KTV-4./KTV-5./KTV-6. mellé 2év hűséggel):
Közszolgálati ALAP 2.199/1.699/1.199/X/X/X/X DIGITAL-ALAP 3.599/3.299/2.999/999/999/999/999, DIGITAL-HOME
4.999/4.499/3.999/X/1.699/1.399/1.199, Full-HD DIGITAL 5.999/5.499/4.999/X/2.699/2.399/2.199, LUX-HD DIGITAL
7.999/6.999/5.999/X/3.699/3.399/3.199.
Kérjük 2016.07.12.-én délután hangolja újra TV-készülékeit, hogy frissüljenek az aktuális csatornák.
Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a jelen átmeneti állapot remélhetőleg kedvezőbb fordulatot vesz és hamarosan
díjcsökkentést vezethetünk be. Addig is bízunk megértésében és együttműködésében. Írja meg javaslatait a
parisat@parisat.hu e-mail címre, hogy Ön szerint melyik műsorra nem lenne szükség a csatornakiosztásban.
Csomagban továbbra is a legkedvezőbb feltételekkel veheti igénybe szolgáltatásainkat. Reméljük, hogy a fenti
változások az Ön TV nézési szokásait nem befolyásolják kedvezőtlenül és megszokott műsorait az új tartalmakkal együtt
jobb minőségben élvezheti.
Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől
számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem
mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott
időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti.
Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a
szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a
szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult
felszámítani.
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