Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy 2017.04.01-től az alábbiak szerint változik a Kábel-TV ÁSZF-ünk:

ANALÓG KábelTV:
- KTV-3. csomagban a BBC Earth helyett a DIGI World,
- KTV-4. csomagban a DIGI World helyett a nick jr. műsor lesz látható.
Ügyfeleink jelzése és véleménye rendkívül fontos számunkra. A mostani változtatást is Ügyfeleink kérték és
amennyiben az lehetséges mi teljesítjük. Köszönjük jelzéseiket.
DIGITÁLIS KábelTV:
csatorna és műsorkínálatunk az alábbiak szerint alakul:
DIGITAL-ALAP
DIGITLA-ALAP PLUS
DIGITAL-HOME
FULL-HD DIGITAL
LUX-HD DIGITAL
TOP-HD DIGITAL

19 TV
48 TV
80 TV
112 TV
134 TV
147 TV

kódolatlan
kódolatlan
kódolt
kódolt
kódolt
kódolt

999 Ft-tól,
1.199 Ft-tól,
1.399 Ft-tól,
2.399 Ft-tól,
3.399 Ft-tól,
4.399 Ft-tól.

DIGITAL-PRÉMIUM csomag:
Ebben a kínálatban 13 műsort talál külön előfizetési díj ellenében. Így a jelenlegi teljes műsorkínálat 160 TV
+ 3 Rádió csatornára növekedett.
Részletes ANALÓG és DIGITÁLIS csatornakiosztásunkat, kedvezményrendszerünket, stb… teljes ÁSZF-ünket
2017.03.01-től megtekintheti a weboldalunkon a www.parisat.hu alatt, vagy az Ügyfélszolgálatunkon. A fenti
változások bevezetésének vállalt időpontját 2017.04.01. 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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