TÁJÉKOZTATÓ
KÉRJÜK, VÁSÁRLÁS ELŐTT FELTÉTLENÜL OLVASSA EL AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET!
SZOLGÁLTATÁS: A megjelölt ár megfizetésével Ön megvásárol egy DVB-T2 HEVC képes dekódert vagy egy Conax CA modult és egyben előfizet a mindigTV PRÉMIUM
szolgáltatásra. Az Antenna Hungária Zrt. „mindigTV PRÉMIUM” digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatása megfelelő lefedettség és alkalmas vételi
eszközök (televízió, dekóder, CA modul, antennarendszer stb., amely eszközök az előfizető számára többletköltséget jelentenek!) megléte és előfizetői általi szakszerű
telepítése esetén érhető el (a lefedettségről és a költségekről a vásárlás előtt feltétlenül tájékozódjon az elérhetőségeinken). Szolgáltató adatai: Antenna Hungária Zrt.
(1119 Petzvál J. u. 31– 33., www.mindigtv.hu/premium, tel.: 1211 (07– 21 óráig normál díjazásért hívható telefonszám, amely díja telefonszolgáltatónként eltérő, ezért
a díjakról kérjük, előzetesen tájékozódjanak).
KÖLTSÉGEK: A szolgáltatás díja és további költségei (pl. aktiválási díj, vételi eszköz díja) a tájékoztató hátoldalán kerültek feltüntetésre.
A fizetendő díj: i) havidíjas szolgáltatás esetén tartalmazza az első havi díjat, a kedvezményes díj csak a megadott kedvezményes időszakban érvényes, amelyet követően az ÁSZF szerinti díjszabás lép életbe (Alap Műsorcsomag 2.299 Ft/hó, Családi Műsorcsomag 3.599 Ft/hó, Gyerek Műsorcsomag 1.199 Ft/hó); ii) előre fizetett
szolgáltatás esetén a díj a teljes határozott tartamra vonatkozó valamennyi szolgáltatási díjat tartalmazza.
Az aktiválási díj 2.899 Ft, amely díj fennmaradó részét (700 Ft) a Szolgáltató elengedi. A vételi eszköz ára meghatározott feltételek fennállása esetén kedvezményes ár
lehet. A dekóder vagy CA modul kedvezmények nélküli ára (listaára) 14.999 Ft/vételi eszköz.
ELŐFIZETÉS AKTIVÁLÁSA: Előre fizetett szolgáltatásra vonatkozóan létrejött szerződés esetében a szolgáltatást aktiváltatni szükséges a fenti elérhetőségeken keresztül
(a megvásárolt dekóder/CA modul lehetővé teszi a műsorokhoz való hozzáférést az első üzembe helyezéstől számított 7 napig, amelynek elteltével azonban automatikusan megszűnik a hozzáférést, így ennek feloldásához szükséges az aktiválás).
FELTÖLTŐ KÁRTYA: A feltöltőkártya megvásárlásával és aktiválásával – mint ráutaló magatartással – az Ön kérésére az előre fizetett szolgáltatást tartalmazó szerződés újabb határozott időtartamra jön létre. Új feltöltőkártya aktiválására az előre fizetett szolgáltatást tartalmazó szerződésének lejártát követő egy éven belül van
lehetőség. Az Előfizető által választott határozott időtartamot a határozott idő utolsó napjától vagy – ezen időszak lejártát követő aktiválás esetén – az aktiválástól kell
számítani.
TERMÉKKÖR: A felsorolt termékek nem mindegyike kapható az értékesítés helyszínén, ezért kérjük, tájékozódjon az üzletben. A mindigTV PRÉMIUM szolgáltatás a fentie
ken kívül egyéb konstrukciókban is elérhető, amelyekről honlapunkon tájékozódhat. A termékek köre, műsorkínálata és a díjak – a vonatkozó jogszabályok és az ÁSZF
szerinti – változtatásának jogát fenntartjuk.
A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE: Előre fizetett szolgáltatás esetén (amelybe beleértendő a feltöltőkártya vásárlása is) az előfizetői szerződés a választott határozott időtartamra szól, amely alatt a szerződés rendes felmondás útján nem mondható fel. Havidíjas szolgáltatás esetén a határozott időszak (1 év) alatt Ön vállalja, hogy fenntartja
jogviszonyát a Szolgáltatóval. Amennyiben szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja (a lenti 14 napos elállás keretein kívül), vagy az Önnek felróható okból
megszűnik (pl. díjfizetés elmulasztása), úgy köteles megfizetni a Szolgáltató által nyújtott és Ön által a szerződés megszűnéséig ténylegesen igénybevett kedvezményeket, amelyek a vételi eszköz vételárából adott kedvezményt, a szolgáltatás havidíjából biztosított kedvezményt és az elengedett aktiválási díj együttes összegét jelentik.
Az összegszerű kedvezmények az alábbiak szerint számíthatóak ki:
i) Eszköz árkedvezmény: Eszköz listaáras vételi árából levonva a kedvezményes vételi árat;
ii) Szolgáltatási díjkedvezmény: Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva (Kedvezményes időszakban igénybevett csomag listaára (b) – Kedvezményes díj (c) = a×(b–c).;
iii) Aktiválási díjból nyújtott kedvezmény (bruttó 700 Ft).
A határozott idő lejártát követően Ön jogosult jogkövetkezmények és indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondani.
PANASZ: Esetleges panaszait a fenti elérhetőségeken keresztül teheti meg és a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez is fordulhat. A fogyasztókkal
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
ELÁLLÁSI JOG: Távollévők között létrejött szerződéskötés esetén Ön 14 naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől, amely jogát a szerző
déskötéstől számított 14 naptári napon belül szóban vagy írásban gyakorolhatja megadva legalább a honlapunkon található nyilatkozat-minta szerinti adatokat.
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát.
Ha Ön eláll a szerződéstől, köteles a vásárolt terméket (annak minden tartozékával együtt) haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14
napon belül társaságunknak postai úton visszaküldeni vagy személyes ügyfélszolgálati irodáink valamelyikében leadni.
Társaságunk legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti az Ön által fizetett összeget az eredeti ügylet során alkalmazott
fizetési móddal egyező fizetési módon. E joga gyakorlása esetén a termék átadásának/visszaküldésének költségét Önnek kell viselnie, és mindaddig visszatartjuk a fi
zetett összeget, amíg Ön a teljes terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
JÓTÁLLÁS: A dekóderre/CA modulra társaságunk (mint forgalmazó) egy év jótállást vállal, amely a következő feltételekkel gyakorolható a termék meghibásodása miatt:
i) értékesítési partnerünknél történő vásárlás esetén a vásárlás helyszínén, ii) postai kézbesítés esetén postai úton kérheti a vásárló a termék cseréjét (a hibás
készüléknek a vásárlás helyszínére vagy társaságunkhoz történő eljuttatásáról a vásárló köteles gondoskodni). A forgalmazó törekszik arra, hogy a cserét 15
napon belül elvégezze, azonban ez az idő meghosszabbodhat esetleges külső körülmények miatt. Ha a kötelezett nem vállalja a cserét, illetve annak nem tud
a jogszabály által előírt feltételek szerint megfelelő idő alatt eleget tenni, akkor a vásárló árleszállítást kérhet, vagy elállhat a vásárlástól. Nincs helye elállásnak
jelentéktelen hiba miatt. A hiba mértékének besorolása a forgalmazó joga melynél figyelembe veszi a készülék újkori és a hiba bejelentésének idején aktuális
készülék értéket is.
A jótállási felelősség nem áll fenn:
– ha a hiba nem rendeltetésszerű használat, mechanikai sérülés, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás vagy
az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye, illetve ha a terméken levő sorozatszámok vagy biztonsági matricák valamelyikét eltávolították vagy
megváltoztatták, valamint ha a terméket javították. Ilyen esetekben a csere költségei a vásárlót terhelik.
– a terméken tárolt adatállomány, beállítások mentése, megőrzése a vásárló feladata. Az adatvesztéssel, vagy adatsérüléssel okozott kárért a forgalmazó nem
vállal felelősséget akkor sem, ha a kár a cserére visszavezethető okokból következik be.

A SZERZŐDÉSES JOGVISZONY FOLYTATÁSA: A havi díjas határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú
előfizetői szerződés lép, kivéve, ha az előfizető egyoldalúan – vagy az előfizető és a szolgáltató közös akarattal – a határozott idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról,
hogy a határozott idő leteltével a szerződést megszünteti. A határozott idő elteltét megelőző 90 napban a szolgáltató három alkalommal értesíti az előfizetőt a számla
levél mellékletében, számlalevél hiányában írásban, postai úton vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó elektronikus úton a határozott idejű szerződés határozatlan idő
tartamúvá történő átalakulásának időpontjáról. A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe lépő határozatlan idejű szerződésben meghatározott szerződési
feltételek, változatlanok maradnak.

DEKÓDERES TERMÉKEK ÁRAI
Előre fizetett szolgáltatások esetében
Megnevezés

Dekóder ára

Aktiválási díj

Szolgáltatás díja

Összesen fizetendő

Alap Műsorcsomag 6 hónapra

13.858 Ft

2.899 Ft

13.242 Ft

29.999 Ft

Alap Műsorcsomag 12 hónapra

13.719 Ft

2.899 Ft

25.381 Ft

41.999 Ft

Családi Műsorcsomag 4 hónapra

14.136 Ft

2.899 Ft

13.964 Ft

30.999 Ft

Családi Műsorcsomag 6 hónapra

14.370 Ft

2.899 Ft

20.730 Ft

37.999 Ft

Családi Műsorcsomag 12 hónapra

14.367 Ft

2.899 Ft

39.733 Ft

56.999 Ft

Gyerek Műsorcsomag 6 hónapra

14 191 Ft

2.899 Ft

6.906 Ft

23.999 Ft

Gyerek Műsorcsomag 12 hónapra

13.863 Ft

2.899 Ft

13.237 Ft

29.999 Ft

Szolgáltatás havi díja

Összesen fizetendő

Havidíjas szolgáltatások esetében
Megnevezés

Dekóder ára

Aktiválási díj

Alap Műsorcsomag 1 év határozott időre

10.999 Ft

2.199 Ft

1.799 Ft*

14.997 Ft

Alap Műsorcsomag határozatlan időre

14.999 Ft

2.899 Ft

2.299 Ft

20.197 Ft

Családi Műsorcsomag 1 év határozott időre

10.999 Ft

2.199 Ft

3.099 Ft*

16.297 Ft

Családi Műsorcsomag határozatlan időre

14.999 Ft

2.899 Ft

3.599 Ft

21.497 Ft

CA-MODULOS TERMÉKEK BRUTTÓ ÁRAI
Előre fizetett szolgáltatások esetében
Megnevezés

CA modul ára

Aktiválási díj

Szolgáltatás díja

Összesen fizetendő

Alap Műsorcsomag 6 hónapra

13.858 Ft

2.899 Ft

13.242 Ft

29.999 Ft

Alap Műsorcsomag 12 hónapra

13.719 Ft

2.899 Ft

25.381 Ft

41.999 Ft

Családi Műsorcsomag 4 hónapra

14.136 Ft

2.899 Ft

13.964 Ft

30.999 Ft

Családi Műsorcsomag 6 hónapra

14.370 Ft

2.899 Ft

20.730 Ft

37.999 Ft

Családi Műsorcsomag 12 hónapra

14.367 Ft

2.899 Ft

39.733 Ft

56.999 Ft

Gyerek Műsorcsomag 6 hónapra

14 191 Ft

2.899 Ft

6.906 Ft

23.999 Ft

Gyerek Műsorcsomag 12 hónapra

13.863 Ft

2.899 Ft

13.237 Ft

29.999 Ft

Szolgáltatás havi díja

Összesen fizetendő

Havidíjas szolgáltatások esetében
Megnevezés

CA modul ára

Aktiválási díj

Alap Műsorcsomag 1 év határozott időre

10.999 Ft

2.199 Ft

1.799 Ft*

14.997 Ft

Alap Műsorcsomag határozatlan időre

14.999 Ft

2.899 Ft

2.299 Ft

20.197 Ft

Családi Műsorcsomag 1 év határozott időre

10.999 Ft

2.199 Ft

3.099 Ft*

16.297 Ft

Családi Műsorcsomag határozatlan időre

14.999 Ft

2.899 Ft

3.599 Ft

21.497 Ft

FELTÖLTŐ KÁRTYÁK BRUTTÓ ÁRAI
Megnevezés

Szolgáltatás díja

Megnevezés

Szolgáltatás díja

Alap Műsorcsomag 6 hónapra

13.242 Ft

Alap Műsorcsomag 12 hónapra

25.381 Ft

Családi Műsorcsomag 6 hónapra

20.730 Ft

Családi Műsorcsomag 12 hónapra

39.733 Ft

Gyerek Műsorcsomag 6 hónapra

6.906 Ft

Gyerek Műsorcsomag 12 hónapra

13.237 Ft

*A szolgáltatás első két hónapjának havi előfizetési díja. A 3. hónaptól a havi díj a határozatlan idejű szerződésre vonatkozó díjnak megfelelő mértékű.

