szerződésszám:
előregisztrációs szám:
értékesítő kódja:
*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés
MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan
**Televízió szolgáltatás

Internet szolgáltatás

Televízió & Internet szolgáltatás

* Jelen dokumentum a tartalma szerint új egyedi előfizetői szerződésnek, vagy szóban kötött előfizetői szerződés esetén annak legfontosabb elemeit tartalmazó
írásbeli értesítésnek minősül.
** A megjelölt előfizetői szolgáltatások nyújtásáról megkötött előfizetői szerződés az adott szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételekből (a
továbbiakban: ÁSZF)***, valamint a jelen egyedi előfizetői szerződésből áll.
*** A jelen dokumentumban a „Televízió ÁSZF” a Szolgáltató MinDig TV Extra digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatásának nyújtására vonatkozó, az
„Internet ÁSZF” pedig a Szolgáltató MinDig TV Extra internet-hozzáférés szolgáltatásának általános szerződési feltételeit, illetve az arra történő hivatkozást jelenti.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. ELŐFIZETŐ /TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ*/ ADATAI
Előfizető neve:

………………………………………………………………………………………………

Egyéni előfizető születési neve:

………………………………………………………………………………………………

Lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye:

………………………………………………………………………………………………

Egyéni előfizető születési helye, ideje:

………………………………………………………………………………………………

Egyéni előfizető személyi igazolvány száma:

**

………………………………………………………………………………………………

Anyja születési neve:

………………………………………………………………………………………………

Előfizető számlázási címe:

………………………………………………………………………………………………

Előfizető pénzforgalmi számlaszáma:

………………………………………………………………………………………………

Cégjegyzékszám vagy más nyilvántartási szám:

………………………………………………………………………………………………

Adószám:

………………………………………………………………………………………………

Kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek:
Értesítési telefonszám

………………………………………………………………………………………………

További értesítési telefonszám:

**

………………………………………………………………………………………………

E-mail cím:**
Értesítési cím:

………………………………………………………………………………………………
**

Kapcsolattartó neve, címe:

………………………………………………………………………………………………
**

………………………………………………………………………………………………

*Cselekvőképességében jelen jogügyletre vonatkozóan részlegesen korlátozott előfizető esetén az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői
szerződésekben a törvényes képviselő adatait kell feltüntetni!
**

Nem kötelező adat. Az adat megadása egyben hozzájárulás annak Szolgáltató általi kezeléséhez számlázás, a díjak beszedése és a szerződés figyelemmel kísérése

céljából.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Szolgáltató neve:

Antenna Hungária Zrt.

Székhelye:

1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33.

Levelezési címe:

MinDig TV Extra Budapest, 1519 Pf.: 447/8

Cégjegyzékszáma:

01-10-042190

Központi ügyfélszolgálat és hibabejelentő:
Kapcsolat:

1211 (06-22 óráig, a kék számokra vonatkozó hívások díjáért hívható telefonszám, amely díj
telefonszolgáltatónként eltérő lehet, így annak összege tekintetében előzetesen tájékozódjon!)
http://www.mindigtvextra.hu/Irjon_nekunk

Honlap:

www.mindigtvextra.hu

ÁSZF-ek elérhetősége:

http://ahrt.hu/hu/tartalmak/altalanos-szerzodesi-feltetelek

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA
A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni televízió műsorszóró hálózaton.
A MinDig TV Extra internet-hozzáférés szolgáltatás az előfizető részére nyújtott helyhez kötött nyilvános internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás.
A szolgáltatások egyike sem egyetemes szolgáltatás.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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4. AZ ELŐFIZETŐ ÁLTAL IGÉNYELT MINDIG TV EXTRA TELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁS
a.) Igényelt műsorcsomag és a szerződés időtartama:
Alap Műsorcsomag
Családi Műsorcsomag
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
6 hónap*

1 év*

2év*

Határozatlan

*Az egyedi előfizetői szerződés időtartama: |__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|. - tól;|__|__|__|__|. |__|__|. |__|__| - ig.
Felek ilyen irányú megállapodása esetén a határozott időtartamú szerződések lejártát követő díjazást a Szolgáltató Televízió ÁSZF-jének 2. számú (Díjszabás)
melléklete, valamint a jelen egyedi előfizetői szerződés 3. számú mellékleteként csatolt Akciós feltételek tartalmazzák.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
b.) Igényelt kiegészítő műsorcsomagok, és a szerződések időtartama:
Aktív+

FilmBox PAK

Világjáró

HBO Mozicsatorna (1 db)

Az egyedi előfizetői szerződés időtartama és a határozott időtartam lejáratának napja:
Aktív+ csomag:

6 hónap

1 év

2év

Határozatlan

2év

Határozatlan

2év

Határozatlan

2év

Határozatlan

|__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|. - tól |__|__|__|__|. |__|__|. |__|__| - ig
FilmBox Pak csomag: 6 hónap

1 év

|__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|. - tól |__|__|__|__|. |__|__|. |__|__| - ig
Világjáró csomag:

6 hónap

1 év

|__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|. - tól |__|__|__|__|. |__|__|. |__|__| - ig
HBO Mozicsatorna:

6 hónap

1 év

|__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|. - tól |__|__|__|__|. |__|__|. |__|__| - ig
A kiegészítő műsorcsomagok kizárólag az Alap vagy Családi műsorcsomaggal együtt vehetők igénybe, az azokra kötött egyedi előfizetői szerződés megszűnése
esetén a kiegészítő csomagokra vonatkozó szerződés is megszűnik. Előfizetőnek ebben az esetben viselnie kell a kiegészítő csomagokra vonatkozó előfizetői
szerződés előfizetői érdekkörben bekövetkezett esetleges idő előtti megszűnéséből eredő jogkövetkezményeket.
A határozott időtartam lejárta után – Előfizető eltérő nyilatkozatának hiányában – a Felek között határozatlan idejű előfizetői szerződés jön létre, amelynek
díjazását a Televízió ÁSZF 2. számú (Díjszabás) melléklete tartalmazza.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
c.) Igényelt kártyák száma
(Utólag történő fizetés mód esetén maximum 3db, előre fizetés esetén 1 db kártya igényelhető.)
1db
2db
3db
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
d.) A szolgáltatás megkezdésének határideje
1. A szerződéskötéstől számított 15 napon belül:
2. Műszaki lehetőség hiányában a Szolgáltató által vállalt későbbi időpont (legfeljebb 90 nap):

|__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|

3. A Felek eltérő megállapodása szerinti későbbi időpontban (legfeljebb 90 nap):

|__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|

Amennyiben a 2. pont szerinti esetben az Előfizető szóbeli vagy írásbeli nyilatkozata a Szolgáltatóhoz a Szolgáltató ajánlatának kézhezvételétől számított 15 napon
belül nem érkezik meg, a Szolgáltató ajánlattételi kötelezettsége megszűnik.
A szolgáltatás megrendelésének időpontja:

|__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|

A szerződés hatályba lépésének napja:

|__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|

Az egyedi előfizetői szerződés megkötésének időpontja:

|__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|

Az egyedi előfizetői szerződés hatályba lépésének napja a MinDig TV Extra kártya átvételének napja.
Felek megállapodnak abban, hogy a határozott idő lejártát követően a szolgáltatást Előfizető - határozatlan idejű új előfizetői szerződés keretében – változatlan
formában továbbra is igénybe veszi azzal, hogy a szolgáltatás díja ettől az időponttól kezdődően a mindenkori, a Televízió ÁSZF 2. számú (Díjszabás) mellékletében
meghatározott listaáron kerül kiszámlázásra, az új egyedi előfizetői szerződés feltételei egyebekben megegyeznek a jelen szerződésben írtakkal.
IGEN
NEM
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

……………………………………………………………………………………………….
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f.) A szolgáltatást jellemző minőségi célértékek
A szolgáltatást jellemző, az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló
jogszabályban meghatározott minőségi célértékeket a Televízió ÁSZF 8. számú melléklete tartalmazza.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5. AZ ELŐFIZETŐ ÁLTAL IGÉNYELT MINDIG TV EXTRA INTERNET SZOLGÁLTATÁS
a.) Igényelt internet szolgáltatás és a szerződés időtartama (1. hozzáférési pont):
Az 1. hozzáférési pont helye:
MinDig TV Extra NET XS

………………………………………………………………………………………………
MinDig TV Extra NET S

1 év

MinDig TV Extra NET M

2év

MinDig TV Extra NET L

Határozatlan

Az Előfizetői szerződés időtartama: |__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|. - tól;|__|__|__|__|. |__|__|. |__|__| - ig.
Felhasználói azonosító: ………………………………………

Jelszó: ………………………………………………………

Naked*:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
b.) Igényelt internet szolgáltatás és a szerződés időtartama (2. hozzáférési pont):
Az 2. hozzáférési pont helye:
MinDig TV Extra NET XS

………………………………………………………………………………………………
MinDig TV Extra NET S

1 év

MinDig TV Extra NET M

2év

MinDig TV Extra NET L

Határozatlan

Az Előfizetői szerződés időtartama: |__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|. - tól;|__|__|__|__|. |__|__|. |__|__| - ig.
Felhasználói azonosító: ………………………………………

Jelszó: ………………………………………………………

Naked*:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
c.) Igényelt Internet szolgáltatás és a szerződés időtartama (3. hozzáférési pont):
A 3. hozzáférési pont helye:
MinDig TV Extra NET XS

………………………………………………………………………………………………
MinDig TV Extra NET S

1 év

MinDig TV Extra NET M

2év

MinDig TV Extra NET L

Határozatlan

*Az Előfizetői szerződés időtartama: |__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|. - tól;|__|__|__|__|. |__|__|. |__|__| - ig.
Felhasználói azonosító: ………………………………………

Jelszó: ………………………………………………………

Naked*:
„Naked”, vagy „csupasz” internet-szolgáltatást vesz igénybe az Előfizető, amennyiben az internet-szolgáltatás igénybevételére szolgáló telefonvonalon
párhuzamosan nem fizet elő telefonszolgáltatásra is. Ebben az esetben meg kell fizetnie a vonal telefonszolgáltató általi üzemben tartásának díját, amely a jelen
szolgáltatás tekintetében az Internet ÁSZF 2. számú (Díjszabás) mellékletében meghatározott felárat jelenti.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
d.) A szolgáltatás megkezdésének határideje
1. A szerződéskötéstől számított 15 napon belül
2. Műszaki lehetőség hiányában a Szolgáltató által vállalt időpont (legfeljebb 90 nap):

|__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|

3. A Felek eltérő megállapodása szerinti későbbi időpontban (legfeljebb 90 nap):

|__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|

Amennyiben a 2. pont szerinti esetben az Előfizető szóbeli vagy írásbeli nyilatkozata a Szolgáltatóhoz a Szolgáltató ajánlatának kézhezvételétől számított 15 napon
belül nem érkezik meg, a Szolgáltató ajánlattételi kötelezettsége megszűnik.
A szolgáltatás megrendelésének időpontja:

|__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|

A szerződés hatályba lépésének napja:

|__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|

Az egyedi előfizetői szerződés megkötésének időpontja:

|__|__|__|__|. |__|__|. |__|__|

Az egyedi előfizetői szerződés azon a napon lép hatályba, amelyen a szolgáltatás igénybevételének műszaki lehetőségei adottak (a szolgáltatás hozzáférési ponton
a megfelelő sávszélesség rendelkezésre áll), és a végberendezés Előfizető birtokában van, vagy azt bármikor birtokba veheti.
A határozott időtartam lejárta után – Előfizető eltérő nyilatkozatának hiányában – a Felek között határozatlan idejű előfizetői szerződés jön létre, amelynek
díjazását az Internet ÁSZF 2. számú (Díjszabás) melléklete tartalmazza.
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Felek megállapodnak abban, hogy a határozott idő lejártát követően a szolgáltatást Előfizető - határozatlan idejű új előfizetői szerződés keretében – változatlan
formában továbbra is igénybe veszi azzal, hogy a szolgáltatás díja ettől az időponttól kezdődően a mindenkori, az Internet ÁSZF 2. számú (Díjszabás) mellékletében
meghatározott listaáron kerül kiszámlázásra, az új egyedi előfizetői szerződés feltételei egyebekben megegyeznek a jelen szerződésben írtakkal.
IGEN
NEM
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
6. A DÍJFIZETÉS
a.) A díjfizetés gyakorisága
Havi díjfizetés
Előre történő díjfizetés*
* Kizárólag a MinDig TV Extra televízió szolgáltatás esetében.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
b.) Számlázás és a díjfizetés módja
Papír alapú számla*

Elektronikus számla**

E-számla e-mail címe:…………………………………………………………..

Készpénz átutalási megbízás (postai csekk)

Csoportos beszedési megbízás

Egyéb banki átutalás

*A számlakibocsátás határideje tárgyhó 20. napja.
**Az Elektronikus számlára vonatkozó részletes feltételeket a Televízió ÁSZF és az Internet ÁSZF. 7.2.3.3 pontjai tartalmazzák.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
7. ALAPVETŐ DÍJSZABÁS
Az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó alapvető díjszabás (a rendszeres díjak, különösen az előfizetési díj valamint a forgalmi díjak mértéke) az ÁSZF-ek 2.
számú mellékleteiben, valamint a jelen egyedi előfizetési szerződés 1. számú (a MinDig TV Extra televíziós szolgáltatás díjai), a 2. számú (a MinDig TV Extra internethozzáférés szolgáltatás díjai), valamint a 3. számú (az akciós határozott időtartamú előfizetői szerződések és díjak részletes feltételeit tartalmazó Akciós feltételek)
mellékletében található azzal, hogy ezek a díjak az egyedi előfizetői szerződés részét képezik abban az esetben is, ha abban nincsenek tételesen felsorolva.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
8. ELŐFIZETŐ NYILATKOZATAI, A NYILATKOZATOK MÓDOSÍTÁSÁNAK, VISSZAVONÁSÁNAK MÓDJA
A Szolgáltató által az Eht. 154. (1) bekezdése alapján a számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint a szerződés figyelemmel kísérése céljából az előfizetői
szerződés megkötése, módosítás során felvett, jogszabályi felhatalmazás vagy Előfizető hozzájárulása alapján kezelhető adatok körét a jelen egyedi előfizetői
szerződés 1. pontja tartalmazza. Az Előfizető Szolgáltató által kezelt személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat és tájékoztatást a Televízió
ÁSZF 3. és az Internet ÁSZF 4. számú melléklete, illetve az az ügyfélszolgálatokon elhelyezett valamint a Szolgáltató honlapján is elérhető adatvédelmi tájékoztató
tartalmazza.
Előfizető jelen előfizetői szerződés kapcsán az alábbi nyilatkozatokat teszi:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
a.) Nyilatkozatok szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezeléséhez
Hozzájárulok, hogy adataimat a Szolgáltató saját üzleti ajánlatainak kidolgozása, piackutatási tevékenységek ellátása céljából kezelje:
IGEN
NEM
Előzetesen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a Szolgáltató vagy e körben általa megbízott harmadik személy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) rendelkezései alapján, megadott elérhetőségeimre részemre továbbíthatja a Szolgáltató saját közvetlen
üzletszerzés célját szolgáló küldeményét:
IGEN
NEM
Hozzájárulok adataimnak harmadik személyhez történő továbbításához tudományos célra, közvélemény- vagy piackutatás céljából:
IGEN
NEM
Hozzájárulok, hogy a Szolgáltató saját közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára szolgáló közlés továbbítására automatizált (emberi
beavatkozás nélküli) hívórendszert vagy előfizetői kapcsolat létrehozására szolgáló más automatizált eszközt alkalmazzon:
IGEN
NEM
Hozzájárulok, hogy a Szolgáltató részemre továbbítson a Grtv. 6. §-ának hatálya alá nem tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve egyéb, a Grtv. szerint reklámnak
nem minősülő tájékoztatás célját szolgáló küldeményt:
IGEN
NEM
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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b.) Előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatok
A szolgáltatást egyéni előfizetőként kívánom igénybe venni:
IGEN
NEM
A szolgáltatást kis –és középvállalkozásként, az egyéni előfizetőkre irányadó szabályok alkalmazásával kívánom igénybe venni. Felelősségem tudatában kijelentem,
és a szerződés aláírásával megerősítem, hogy az általam képviselt gazdasági társaság a kis és középvállalkozások (KKV) támogatásáról szóló jogszabály szerint kis és
középvállalkozásnak minősül és azt a Szolgáltató által kért módon igazolni tudom. A Szolgáltató képviselője számomra a nyilatkozatom megtétele előtt megfelelő és
elégséges tájékoztatást adott a nyilatkozatból következő előfizetői minőségből eredő előnyökre és hátrányokra vonatkozóan és tájékoztattak arról, hogy kizárólag
abban az esetben kérhetem az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok alkalmazását, ha az általam képviselt KKV a szolgáltatást gazdasági tevékenységi körén kívül
veszi igénybe:
IGEN
NEM
____________________________________________________________________________________________________________________________________
c.) Előfizető további nyilatkozatai
Kijelentem, hogy a 24 havi határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése előtt a Szolgáltató tájékoztatott a 12 hónapos, valamint a határozatlan idejű
előfizetői szerződés megkötésének lehetőségéről, bemutatta ezek részletes feltételeit.
IGEN
NEM
Kijelentem, hogy az 1. pontban megadott e-mail címen keresztül történő tájékoztatást, mint hivatalos értesítési formát elfogadom.
IGEN

NEM

Kijelentem továbbá, hogy tájékoztatást kaptam:


Személyes adataim kezelésével kapcsolatos minden tényről, lényeges körülményről




A távollévők között megkötött szerződés esetére biztosított 14 napos elállási jogom feltételeiről
Arról, hogy a MinDig TV Extra televízió szolgáltatás tekintetében a szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 14 napon belül a jelen egyedi
előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondhatom, ha a szerződés további teljesítéséhez fűződő érdekem azon okból szűnik meg, hogy a szolgáltatás
igénybevételének a jelen szerződés 4. e.) alpontjában írt helyén a szolgáltatás minősége nem felel meg az előfizetői szerződésben foglaltaknak, vagy a
szolgáltatás nem vehető igénybe. A felmondásom esetén a Szolgáltató csak a szerződéskötéstől a felmondásig eltelt időre járó arányos havidíjat

követelheti, egyéb költséget, így különösen felmondási vagy adminisztrációs díjat nem számíthat fel.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
d.) Az előfizetői nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módja
Az előfizetői jogviszony fennállása alatt az Előfizető a fenti a.), b.) és c.) alpontokba foglalt nyilatkozatait különdíj-mentesen, Szolgáltató részére postai úton,
levélben, fax útján, e-mailben eljutatott írásos kérelmében bármikor megváltoztathatja. Az előfizető adatainak kezelésével, nyilatkozatainak megtételével,
módosításával kapcsolatos részletes leírást a Televízió ÁSZF 11. fejezete és 14.1.3 pontja, illetve az Internet ÁSZF 11. fejezete és 13.1.3 pontja tartalmazza.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
9. UTALÁSOK AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYES RENDELKEZÉSEIRE
a.) Az ÁSZF-ek azon pontjai, amelyek az előfizetői szerződés módosításának eseteit, feltételeit, az egyoldalú módosítás esetén az előfizetőt megillető jogokat
tartalmazzák:
MinDig TV Extra televízió ÁSZF:
9.2 pont
MinDig TV Extra internet ÁSZF:
12.1. és 12.2. pontok
____________________________________________________________________________________________________________________________________
b.) Az ÁSZF-ek azon pontjai, amelyek az előfizetői szerződés megszűnésének eseteit, feltételeit és jogkövetkezményeit tartalmazzák
MinDig TV Extra televízió ÁSZF:
9.1. pont
MinDig TV Extra internet ÁSZF:
12.3., 12.4., 12.5. és 12.6. pontok
____________________________________________________________________________________________________________________________________
c.) Az ÁSZF-ek azon pontjai, amelyek azt tartalmazzák, hogy jogvita esetén milyen típusú eljárások állnak az előfizető rendelkezésére, valamint az ezen
eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatást:
MinDig TV Extra televízió ÁSZF:
6.3.3. pont
MinDig TV Extra internet ÁSZF:
6.6. pont
____________________________________________________________________________________________________________________________________
d.) Az ÁSZF-ek azon pontjai, amelyek a szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minőségére, korlátozására,
szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét
tartalmazzák:
MinDig TV Extra televízió ÁSZF:
6.2. és 6.3. pontok
MinDig TV Extra internet ÁSZF:
6.2. pont
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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szerződésszám:
előregisztrációs szám:
értékesítő kódja:
e.) Az ÁSZF-ek azon pontjai, amelyek az előfizetői szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit tartalmazzák:
MinDig TV Extra televízió ÁSZF:
5.1 és 5.2 pontok
MinDig TV Extra internet ÁSZF:
5.1. és 5.2. pontok
____________________________________________________________________________________________________________________________________
f.) Az ÁSZF-ek azon pontjai, amelyek a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjait, valamint a hibabejelentések és
számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat tartalmazzák:
MinDigTV Extra ÁSZF:
5.1.1., 6.1., 6.2. és 6.4. pontok
MinDig TV Extra internet ÁSZF:
5.1.1., 6.1., 6.3. és 6.4 pontok
____________________________________________________________________________________________________________________________________
10. AZ ÜZLETI ELŐFIZETŐRE VONATOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
A jelen egyedi előfizetői szerződés nem tartalmaz az üzleti előfizetőkre vonatkozó eltérő rendelkezést
__________________________________________________________________________________________________________________________________
11. A JELEN DOKUMENTUM MELLÉKLETEI
A dokumentum elválaszthatatlan részét képezik az igénybe vett szolgáltatáshoz alkalmazott alábbi mellékletek:
1. számú melléklet:

A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás megrendelése esetén a televízió szolgáltatás díjazása, az alkalmazott kedvezmények

2. számú melléklet:

A MinDig TV Extra internet szolgáltatás megrendelése esetén, az internet szolgáltatás díjazása, az alkalmazott kedvezmények

3. számú melléklet:

Akcióban való részvétel esetén az Akciós feltételek

4. számú melléklet:

Adatvédelmi tájékoztató

Amennyiben jelen dokumentum egyedi előfizetői szerződésnek minősül, úgy annak aláírásával kijelentem, hogy jelen dokumentum egy példányát annak
mellékleteivel együtt hiánytalanul átvettem, teljes tartalmát megismertem és elfogadom.

Kelt,……………………………………………….

……………………………………………………………
ELŐFIZETŐ

……………………………………………………………
SZOLGÁLTATÓ
(SZOLGÁLTATÓ MEGHATALMAZOTTJA)

Figyelem! Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy amennyiben szóban, telefonon kötött egyedi előfizetői szerződést, abban az
esetben a jelen dokumentum a szerződés tartalmát ismertető írásbeli értesítésnek minősül, ezért azt aláírni, és a Szolgáltatónak
visszaküldeni nem kell!
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