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Tisztelt Előfizetőnk! 
Tájékoztatjuk Önt, hogy 2006. július 1-jei hatállyal Általános Szerződési Feltételeink módosulnak. A 
módosítások lényegét az alábbiakban foglaljuk össze. 
1. Valamennyi Előfizetőnknek szóló információ 

Valamennyi fejállomásunkon kínálatba kerül a Duna II Autonómia műsora. Kiskundorozsmán az 
S06-os csatornán a SAT.1 helyén, Szegváron az S05-ös csatornán a SAT.1 helyén, 
Szatymazon az OIRT05-ös csatornán az információs csatorna helyén, Zsombón az OIRT09-es 
csatornán a BBC World helyén kerül elosztásra a Duna Televízió második csatornája. A 
módosítást az 1996. évi I. törvény indokolja, miszerint a közszolgálati műsorszolgáltató 
valamennyi műsorát az alapcsomagban kell elosztani. Tekintettel arra, hogy a 
programcsomagokban már nem volt szabad csatorna, Részvénytársaságunk jogszabályi 
kötelezettségét csak úgy tudta teljesíteni, hogy egy másik csatorna helyett került kínálatba a 
program. 
Szintén jogszabályi változás miatt módosul Részvénytársaságunk elnevezése. A jövőben 
Szélmalom Kábeltévé ZRt. néven működünk tovább. A névváltozás nem érinti szolgáltatásunkat, 
elérhetőségünket, továbbra is a megszokott módon állunk szíves rendelkezésükre. 
Tekintettel arra, hogy a változtatásokat jogszabály tette kötelezővé, a Szélmalom Kábeltévé Rt 
az Általános Szerződési Feltételeket a fentieknek megfelelően, egyoldalúan módosítja.  

 
2. Zsombói előfizetőinknek szóló információ 

A zsombói hálózaton kínálatba kerül a Sport Klub műsora, ami a CCIR31-es csatornán, az RAI 
Uno helyén fogható. A RAI Uno új frekvencián a CCIR23-as csatornán a 487,25 MHz-en lesz 
fogható. A szolgáltatás díjszabása változatlan marad. 
 

Az Általános Szerződési Feltételeink egyebekben változatlanok maradnak. 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha Ön másképp nem nyilatkozik, akkor a megkötött Előfizetői 
szerződésünk értelmében a módosításokat az Ön részéről elfogadottnak tekintjük. Tájékozatjuk 
Önt, hogy ha a módosításokat nem fogadja el, akkor Részvénytársaságunk az illetékes bíróságtól 
kérheti a szerződés-módosítás kimondását. A szerződésmódosítás bírói úton történő kimondása 
esetén felmerülő esetleges költségek természetesen Önt fogják terhelni.  
Amennyiben a fenti módosítás az Ön számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, akkor Ön ezen 
értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az 
előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az 
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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 Ön felmondja az előfizetői szerződést, akkor Részvénytársaságunk Öntől 
nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. 
A Szélmalom Kábeltévé Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételeinek teljes szövege 
megtekinthető Ügyfélszolgálatunkon és a www.szelmalomktv.hu weboldalon.  
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.  

Üdvözlettel, 
Szélmalom Kábeltévé Részvénytársaság 

 
  
 
 


