Vác Városi Kábeltelevízió Kft.
2600 Vác, Zrínyi utca 9.

Értesítés a kábeltelevíziós és Internet Általános Szerződési Feltételek módosulásáról
Tisztelt Előfizetőnk!
Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (2600 Vác, Zrínyi u. 9. Adószám:
10242041-2-13; CG. 13-09-060323;) továbbiakban mint Szolgáltató, 2015. év január hó 01. napi hatállyal módosítja a
kábeltelevíziós és internet szolgáltatásainak (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit
(továbbiakban: ÁSZF).
A módosítások indokául szolgál egyrészről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2014. 03. 15. napi
hatálybalépése, az üzleten kívül a fogyasztóval kötött szerződésekre és a távollevők közt kötött szerződésekre
vonatkozó jogszabályok változása, az ÁSZF szövegének az előfizetők jogait nem, vagy csak minimális mértékben
érintő pontosítása.
Mindezek alapján 2015. év január hó 01. napjától a szolgáltató mindkét szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési
Feltételeinek legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek
módosulnak:







megjelölésre kerültek az ÁSZF-re és az egyedi előfizetői szerződésre vonatkozó fontosabb jogszabályok, valamint
az időközi jogszabályváltozás miatt azok alkalmazásának módja (ÁSZF 1.7., 7.1.9.)
az ügyfélszolgálaton kívül és távollevők közt kötött szerződésekre vonatkozó szabályok módosításra kerültek
(ÁSZF 2.1.1.3.3.)
az elévülésre vonatkozó szabályozás kiegészítésre került. (ÁSZF. 7.1.4.)
az előfizetői szerződés előfizető kérésére történő módosításának, valamint megszűnésének feltételei (9.1.9.,
9.1.10.)
az előfizetői szerződés szolgáltató általi egyoldalú módosításának feltételei és az ezzel összefüggő előfizetői
jogosultságok (9.2.4.).
tartalmi változást nem jelentő szövegpontosítás (ÁSZF 11.5., 4.sz. melléklet)

A kábeltelevízió ÁSZF változásai kivonatolt formában:
- A további módosítások indokául szolgálnak az időközi jogszabály változások, további pontosítási igények, valamint az
üzleti folyamatokban és körülményekben, továbbá műszaki feltételekben bekövetkezett lényeges változások.
A szolgáltató erre figyelemmel egyidejűleg módosítja a kábeltelevízió és internet ÁSZF 4. sz. mellékletei szerinti
szolgáltatáscsomagok összetételét az alábbiakban részletezettek szerint:
- Az „Alapcsomag” programkínálatában az AXN, Pax TV csatornák továbbítása 2015. január 1-től megszűnik
- A „Digitális Bővített csomag” programkínálatában az AXN Black, AXN White csatornák továbbítása 2015.
január 1-től megszűnik
- Az „Alapcsomag” programkínálatába a Fox és Bonum TV csatornák kerülnek 2015. január 1-től felvételre
- Az „Digitális Bővített csomag” programkínálatába a Cool és FEM3 csatornák kerülnek 2015. január 1-től
felvételre
- A Digitális Extra 1 csomag programkínálatában a Free X és FrenchLover csatornák továbbítása 2015. január
1-től megszűnik
- A Digitális Extra 1 csomag programkínálatába a Satisfaction HD, SCT, Platinum TV, Redlight Premium,
Teleitalia HD, DiabloX, Privé, csatornák kerülnek 2015. január 1-től felvételre
- Külön előfizethető prémiumcsatornaként a Digifilm csatorna kerül elosztásra a Szolgáltató hálózatain 2015.
január 1-től
- Az analóg hálózaton az HBO prémiumcsatorna továbbítása 2015. január 1-től megszűnik, ettől az időponttól
kezdődően az HBO csatorna műsora kizárólag digitális kódolt formában érhető el a Szolgáltató hálózatain.
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Az előfizethető kábeltelevíziós szolgáltatáscsomagok díjai az alábbiakban módosulnak:
Szolgáltatás

Digitális Közszolgálati csomag
Műszaki kedvezményes csomag
Kombi csomag
Alapcsomag (Csillagpontos hál)
Digitális Bővített I.
Digitális Bővített II.
Digitális Sport
Digitális Panoráma csomag
Digitális Extra csomag I.
Digitális Extra csomag II.
Digi Film
HBO Pak (Digitális)
(HBO+HBO2+HBO Comedy)
13 HBO Max Pak (Digitális)
(HBO+ HBO2+ HBOComedy,
+Cinemax+Cinemax2
14 Szüneteltetési díj
15 Kábeltelevíziós hálózat
rendelkezésre állásának
biztosítása
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nettó ár
945 Ft
1 496 Ft
1 733 Ft
3 465 Ft
906 Ft
906 Ft
394 Ft
315 Ft
630 Ft
236 Ft
472 Ft
1 890 Ft

ÁFA ( 27 % )
255 Ft
404 Ft
468 Ft
935 Ft
244 Ft
244 Ft
106 Ft
85 Ft
170 Ft
64 Ft
128 Ft
510 Ft

Bruttó ár
1 200 Ft
1 900 Ft
2 200 Ft
4 400 Ft
1 150 Ft
1 150 Ft
500 Ft
400 Ft
800 Ft
300 Ft
600 Ft
2 400 Ft

2 362 Ft

638 Ft

3 000 Ft

480 Ft
480 Ft

130 Ft
130 Ft

610 Ft
610 Ft

Az Internet ÁSZF változásai kivonatolt formában:
-Korábbi, már nem előfizethető díjcsomagok kerültek kivezetésre a kínálatból.
A módosítással érintett részek és mellékletek nagy terjedelmük miatt nem kerülnek jelen közlemény útján közzétételre,
azonban minden előfizetőnk számára – a 4. sz. mellékletek vonatkozó szolgáltatásnak és szolgáltatási területnek
megfelelő részét – az esedékes számlával együttesen eljuttatjuk.
A Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege
hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.vacktv.hu;
www.digitalvac.hu weboldalakon.
Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az
értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú
előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor,
ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a
módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az
előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a
szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje
legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.
Vác, 2014. december 1.
Tisztelettel:
Vác Városi Kábeltelevízió Kft.
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