Tisztelt Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy Önnek és Kedves Családjának Nagyon Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog
Új Esztendőt kívánjunk cégünk összes dolgozója nevében. Köszönjük, hogy 2017-ben megtisztelt bizalmával
és szolgáltatásainkat választotta. Reméljük még hosszú időn keresztül elégedett Ügyfeleink között
üdvözölhetjük. Hiszünk abban, hogy a 26 éves működésünk során folyamatos fejlesztéseinkkel rászolgáltunk
az Ön bizalmára. Díjaink 2018 januárban nem változnak, sőt INTERNET esetében csökkennek. Kérjük fogadja
kedvezően az alábbi változásokat:
Értesítés a kábeltelevíziós és internet Általános Szerződési Feltételek módosulásáról
Ezúton értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a PARISAT Kft. 2018. év január hó 01. napi hatállyal
módosítja Internet, Kábeltelevízió és Telefon szolgáltatásainak (a továbbiakban: "szolgáltatás")
Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).
Internet:
A Kormány 2015-ben nemzeti konzultációt hirdetett az internetről és a digitális fejlesztésekről. A beérkezett
észrevételek és javaslatok feldolgozása nyomán fogadta el az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló
nemzeti konzultáció eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló
2012/2015 (XII. 29.) Kormány határozatot.
A Programhoz kapcsolódóan az Országgyűlés elfogadta az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvényt, melynek alapján módosult az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény és ezáltal - az internet széles körű hozzáférhetőségének és megfizethetőségének
biztosítása érdekében a Digitális Jólét Program keretében - az internet-hozzáférési szolgáltatás esetén az
általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) mértéke 2018. január 1-től 5%-ra csökken.
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2018. január 01. napjától az internet-hozzáférési szolgáltatás díjának ÁFA
kulcsa 18 %-ról 5 %-ra változik. A díjcsökkenést Ön először a 2018. január hónap folyamán megküldött
számlában
láthatja.
Részletes
tájékoztatást
a
díjak
változásáról
a
http://www.parisat.hu/?base=services&type=net linken találja meg. Korábbi akciók lejártak.
Kábeltelevízió:
A szolgáltató egyidejűleg módosítja a kábeltelevízió ÁSZF 3. sz. mellékletei szerinti DIGITÁLIS
csatornakiosztás összetételét a következők szerint: SAT1 helyett France24, a megszűnő Disney Junior helyett
GalaxyTV, a megszűnő SportM helyett BalatonTV, FixTV helyett KIKA, NickelodeonHD helyett SAT1, 1TV RUS
helyett TNT Russia kerül bevezetésre. A havi díjak nem, vagy csomagban kedvezően változnak. Korábbi
akciók lejártak. A módosítással érintett részek és mellékletek nagy terjedelmük miatt nem kerülnek jelen
közlemény útján közzétételre, azonban minden Ügyfelünk számára a 3. sz. mellékletek vonatkozó
szolgáltatásnak és szolgáltatási területnek megfelelő részét az esedékes számlával együttesen eljuttatjuk.
Telefon:
Korábbi akciók lejártak.
Továbbá a 2003. évi C. törvény (Eht.) és a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 2017. november 12. napjával,
illetve 2017. november 07. napjával hatályba lépő módosított jogszabályi rendelkezései átvezetésre kerültek
az Internet ÁSZF 2.1.4.2.; 9.2; 9.2.2; 9.10; 9.11. pontjában, a Kábeltelevízió ÁSZF 2.1.4.2.; 9.10;
9.11.;9.12.4.; 12.4.3 pontjában, valamint a Telefon ÁSZF 2.1.4.2. és 9.11. pontjában.
A PARISAT Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt
követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.parisat.hu weboldalon.
Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz,
az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül
jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.
Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést azonban, ha csak a
csatornasorrend változott, illetve ha a módosítást megelőzően kínált csatornák a módosítást követően is
elérhetőek az előfizető számára.
Tisztelettel: PARISAT

