Tisztelt Ügyfelünk!
2017.03.01-től az alábbiak szerint változik a Kábel-TV ÁSZF-ünk:
Mint ahogyan azt az előző levelünkben írtuk „A műsortulajdonosokkal 95%-ban már megegyeztünk a 2017es díjaikkal kapcsolatban.” Ez így is történt, viszont a Discovery által képviselt csatornákra a 2016.
szeptemberében kezdődő tárgyalások ellenére sem sikerült megállapodnunk. Nem miattunk, hanem a
Discovery képviselőjével lefolytatott tárgyalások eredményét nem fogadta el a saját tulajdonosuk. Kevés volt
a 13-20% közötti műsordíj emelés a részére. Mi elfogadtunk volna ekkora mértékű emelést is, de ők
telhetetlenek. Időközben lemondott a magyarországi képviselőjük, így a romániai képviselőjükkel folytatjuk a
tárgyalásokat tovább. A Discovery kérésünk ellenére csak 2017.02.28-ig engedélyezte műsorai elosztását a
rendszereinkben, ezért 2017.03.01. naptól az új megállapodás megkötéséig kénytelenek vagyunk nélkülözni
műsoraikat (Discovery Channel, Animal Planet, ID Xtra, DTX, TLC, Science, Eurosport1-2 és ezek HD
változatai). Reméljük, hogy hamarosan megszületik a megállapodás és utána újra visszakerülhetnek a
műsoraik a rendszereinkbe. Nem mi vagyunk az egyetlenek, akikkel nem állapodtak meg. Például többek
között az Invitel és a Tarr Kft. is kénytelen volt helyettesíteni a műsoraikat több százezer háztartásban. Csak
reménykedni tudunk, hogy Ön megérti erőfeszítéseinket, támogat bennünket és örömmel fogadja új
műsorainkat. Kérjük, először ismerje meg, kövesse figyelemmel az új műsorokat, amelyek sokszor újabb,
jobb, vagy ugyanazt a megszokott tartalmat kínálják, mint a Discovery, de akár jobb minőségben.
A jó hír, hogy díjemelés nélkül, változatlan árakon több csatornát tudunk elosztani Kábel-TV hálózatunkban.
Ügyfeleink újra láthatják a következő műsorokat: TV Paprika, FilmMánia, MegaMax, Sport M, Film Café, CBS
Reality, Spektrum Home, Jim Jam, Extreme Sport, Spektrum HD, TV Paprika HD, Sport1 HD, Sport2 HD. Új
műsorok is megjelennek, mint: Zenebutik, FEM3, Izaura TV, Kiwi, Chili, Humor+, Mozi+ HD, FIT HD, The
History Channel, Da Vinci Learning, VIASAT Nature, VIASAT History, Spíler TV, BBC Earth, Spíler TV HD,
valamint így analógban is lesz Spíler TV.
DIGITÁLIS csatorna és műsorkínálatunkat bővítjük az alábbiak szerint:
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999 Ft-tól,
1.199 Ft-tól,
1.399 Ft-tól,
2.399 Ft-tól,
3.399 Ft-tól,
4.399 Ft-tól.

A fenti változások és az új műsorok beállítása érdekében 2017. március 01.-én 16:00 órakor
hangolja újra a DIGITÁLIS készülékeit (TV, Set-Top-Box). Analóg csatornák helye nem változik,
ezért KTV-1…-6 esetén nem kell hangolni.
Részletes ANALÓG és DIGITÁLIS csatornakiosztásunkat, kedvezményrendszerünket, stb… teljes ÁSZF-ünket
2017.02.01-től megtekintheti a weboldalunkon a www.parisat.hu alatt, vagy az Ügyfélszolgálatunkon. A fenti
változások bevezetésének vállalt időpontját 2017.03.01. napjában határozzuk meg. Reméljük, hogy a fenti
változások az Ön TV nézési szokásait kedvezően befolyásolják és kedvenc műsorait az új tartalmakkal együtt
jobb minőségben élvezheti, illetve új műsorokat is igénybe vehet.
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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