Dátum: 2014. július 1.
Tárgy: Értesítés ÁSZF-módosításról
Tisztelt Előfizetőnk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy kábeltelevíziós szolgáltatásunk (továbbiakban: szolgáltatás) Általános Szerződési Feltételei
(továbbiakban: ÁSZF) 2014. augusztus 1. napi hatállyal módosulnak.
Az ÁSZF változásait az alábbiak szerint foglaljuk össze:
1. Kiskundorozsma, Bordány, Csólyospálos, Forráskút, Sándorfalva, Szatymaz és Zsombó vételi területeken a
KTV/DTV Start csomagunkban megszűnik a Sport1 HD és Spektrum HD; KTV/DTV Szuper csomagunkban
megszűnik a Sport2 HD.
2. Megszűnik DTV Start/DTV Szuper programcsomagjainkban az AXN White és AXN Black elosztása és
kizárólag a DTV4 digitális csomagunkban lesz elérhető. Megszűnik a DTV4 digitális csomagunkban az AXN
csatornája, amely ezentúl csak DTV Start/DTV Szuper programcsomagjainkban lesz elérhető.
3. 4. számú mellékletünkben bővül a DTV Light igénybevételének feltételeiről szóló tájékoztatónk.
Az ÁSZF egyebekben nem módosul.
A szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is
megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.szelmalomktv.hu weboldalon.
Az ÁSZF fentiek szerinti és szolgáltató általi egyoldalú módosítására figyelemmel az előfizető a jelen értesítést követő 8
napon belül jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a fenti módosítás az előfizető számára
hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítést követő 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül
jogosult felmondani az előfizetői szerződést.
Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra,
hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő
kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a
módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a szolgáltató az
előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét.
Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben jelen értesítés második közzétételét követően a fenti határidőkön belül nem
tesznek eltérő tartalmú írásbeli nyilatkozatot, úgy ez a módosított ÁSZF elfogadásának minősül. Reméljük, hogy a
szolgáltatásmódosítás után is elégedett Előfizetőink között üdvözölhetjük!
Bármilyen kérdése, észrevétele van, azt szívesen fogadjuk a 06–62–765–444-es, 06–62–252–544-es vagy a 06–22–
778–444-es telefonszámon, vagy személyesen ügyfélszolgálati irodánkban a Szeged–Kiskundorozsma, Széksósi út 12.
szám alatt nyitva tartási időben (hétfőn, szerdán, pénteken 8–16 óráig, kedden 8–18 óráig, csütörtökön 8–20 óráig).
Üdvözlettel,
Szélmalom Kábeltévé Zrt.

6791 Szeged–Kiskundorozsma, Széksósi út 12. Telefon/Fax: +36–62–463–444, +36–62–765–444
Email: ugyfelszolgalat@szelmalomktv.hu. Web: www.szelmalomktv.hu.
Adószám: 13332323–2–06
Csongrád Megyei Cégbíróság cégnyilvántartási szám: 06–10–000323

