2/A. számú Melléklet - MinDig TV Extra Digitális Átállás támogatott
műsorcsomag feltételei és díjszabása
Az ÁSZF rendelkezéseitől eltérően a MinDig TV Extra Digitális Átállás támogatott műsorcsomagot
kizárólag a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható
állami támogatás és az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés rendjéről szóló 4/2013. (I.
18.) NMHH rendelet (’Rendelet’) szerinti támogatásra jogosult felhasználók vehetik igénybe a
Rendelet szerinti feltételekkel és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által
meghatározott módon (különösen az előírt személyes adatok megadásával). Az előfizetésre a jelen
ÁSZF rendelkezései irányadóak a Rendeletbe és a jelen mellékletbe foglalt eltérésekkel.
1. A Digitális Átállás támogatott műsorcsomagra történő előfizetéssel a Szolgáltató és az Előfizető között
határozatlan időre szóló előfizetés jön létre a szolgáltatási díj tárgyhónapban történő fizetése mellett.
2. Digitális Átállás támogatott műsorcsomag összetétele
Film+, SportKlub, NatGeo, HírTV, ATV
A digitális földfelszíni televízió műsorszóró hálózaton jelen előfizetés keretein kívül elérhető, szabadon
fogható műsorok: m1, m2, Duna, Duna World, RTL-Klub, TV2, euronews, MR1-Kossuth Rádió, MR2-Petőfi
Rádió, MR3-Bartók Rádió
3. Díjszabás
Egyszeri díj: 25 247 Ft, amely a Rendelet szerinti támogatás összegével csökken (Budapest esetén az
egyszeri díj és a támogatás különbözetét Szolgáltató elengedi):
az 1. szerelési körzetben (Budapesten)
Támogatás:

bruttó 24 866 Ft

a 2.,3.,4.,5.,6. szerelési körzetben
(Budapesten kívül)
bruttó 25 247 Ft

Kártya aktiválási díj:
0- Ft
Havi szolgáltatási díj: bruttó 760- Ft/hó (2. és 3. kártya nem igényelhető.)
Egyebekben a 2. számú Melléklet 1.2.1 pontjába foglalt díjak alkalmazandóak.

4. Egyéb feltételek
4.1 Amennyiben az NMHH hatósági eljárásban megállapítja, hogy valamely felhasználó jogosulatlanul
részesült a Rendelet szerinti állami támogatásban, és erről tájékoztatja Szolgáltatót, Szolgáltató jogosult
azonnali hatállyal felmondani az előfizetői szerződést.
4.2 Szolgáltató a Rendelet szerinti nyilvántartásba vételétől számított 3 (három) évig a jelen 2/A számú
Melléklet szerinti
–

előfizetői szerződést egyoldalúan kizárólag az Eht. 132. § (2) bekezdés b), d) és e) pontjaiban
meghatározott okból, valamint abban az esetben és mértékben módosítja, amennyiben a
csomagjában esetlegesen szereplő, hatósági szerződés alapján működő országos audiovizuális
lineáris médiaszolgáltatás után a médiaszolgáltató a műsorterjesztőtől programdíjat kér vagy a
programdíj mértékét emeli;

–

MinDig TV Extra Digitális Átállás támogatott műsorcsomagot változatlan havi díjon biztosítja,
amennyiben a hatósági szerződés alapján működő országos audiovizuális lineáris
médiaszolgáltatás után a médiaszolgáltató a műsorterjesztőtől programdíjat nem kér, vagy a
programdíj mértékét nem emeli.

4.3 Amennyiben a Rendelet szerinti jogosult előfizető felmondja a jelen 2/A. számú Melléklet szerint
megkötött előfizetői szerződést, vagy a jelen 2/A. számú Melléklet 4.4 pontja alapján műsorcsomagot vált,
abban az esetben a jelen 2/A. számú Melléklet szerinti előfizetői szerződés ismételt megkötésére vagy
jelen 2/A. számú Melléklet szerinti műsorcsomag választására nincs lehetőség.
4.4 A jelen 2/A. számú Melléklet szerint megkötött előfizetői szerződés alapján Előfizető jogosult az ÁSZF
9.2.7 pont szerinti műsorcsomag-váltásra az alábbi együttes feltételekkel:
a) műsorcsomag-váltást abban az esetben igényelhet, ha az igénylést megelőző 3 (három) hónap
előfizetési díját teljes összegben és határidőben megfizette, valamint egyéb lejárt tartozása nincs;
b) Előfizető köteles a választott műsorcsomag 2 (kettő) havi előfizetési díjának megfelelő mértékű
óvadékot Szolgáltatónak átadni, amely összeget Szolgáltató köteles az előfizetői szerződés
megszűnésekor Előfizetőnek 3 (három) munkanapon belül visszaadni az esetleges előfizetői vagy
egyéb díjtartozás, valamint Szolgáltató esetleges kártérítési igényeinek levonása után.
4.5 A 2.1.3.1 ponttól eltérően a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges Műsorvevő rendszert [digitális
vevődekódert (set top box-ot) és antennát] a Szolgáltató biztosítja, és azt jelen 2/A számú Melléklet 3.
pontjában meghatározott díj ellenében az Előfizető tulajdonába adja. Az említett eszközök tulajdonba
adásával ezen eszközök nem válnak a Szolgáltatás részévé, e Műsorvevő rendszer részét képező
eszközök üzemeltetéséről a szerelést követően az Előfizetőnek kell gondoskodnia, Szolgáltatónak a
Szolgáltatás tekintetében fennálló felelőssége ezen eszközökre nem terjed ki. A digitális vevődekóder
készülékekre vonatkozó jótállás időtartama 12 hónap a szerelés időpontjától számítva, és rendeltetésszerű
használat melletti meghibásodás esetén ebben az időszakban a Szolgáltató cserekészüléket biztosít. Az
antenna tekintetében a szavatosság időtartama 6 hónap a szerelés időpontjától számítva. A jótállási és
szavatossági időn túl, vagy a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás esetén a Szolgáltató
cserekészüléket nem biztosít.
A Szolgáltató által biztosított „MinDig TV Extra” kártya viszont a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában
marad. Az Előfizető köteles a „MinDig TV Extra” kártyát rendeltetésszerűen használni, azon semmiféle
átalakítást nem végezhet. Köteles azt megóvni mindenfajta rongálódástól, lopástól, jogosulatlan
hozzáféréstől valamint az előfizetői szerződés megszűnése esetén Szolgáltató számára visszaszolgáltatni.

