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INTERNET DÍJCSÖKKENÉS 2018. JANUÁR 1-től!
Tájékoztatjuk
Tisztelt
Ügyfeleinket,
hogy
2018.
január
1-től
kezdődően
az
Internetszolgáltatásra vonatkozó ÁFA szabályok módosulnak. Az eddigi 18%-os ÁFA tartalom
helyett január 1-től az Internetszolgáltatási csomagok 5%-os ÁFA kulcs alá tartoznak.
Mindezek az intézkedések az Internet szolgáltatás díjának csökkenését eredményezik.
A 2018. január 1-után érvényes bruttó előfizetési díjakat tartalmazó táblázat a
www.digitalvac.hu honlapon az „ÁSZF” pontra kattintva érhető el. A díjcsökkenés a meglévő
és az új előfizetések esetében is érvényes, valamint a „Kombi” csomagokra előfizető
ügyfeleink díjaiban is jelentkezik.
Tisztelettel: Vác Városi Kábeltelevízió Kft.

VÁLTSON DIGITÁLIS TELEFONRA!
A Vác Városi Kábeltelevízió Kft. a 3 C Kft.-vel
együttműködve nyújtja előfizetői részére
a digitális kábeltelefon szolgáltatást. A digitális kábeltelefon
szolgáltatással jelentősen csökkentheti telefonszámláját!
Nincs kapcsolási díj, a hálózaton belüli hívások ingyenesek és az emelkedő telefonadó sem
terheli a lebeszélt perceket! Továbbra is a megszokott módon, vezetékes készülékével és
telefonszámával telefonálhat, mindössze 1000 Ft havidíjtól*!
Az elérhető csomagokról és részletekért érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon:
2600 VÁC, ZRÍNYI U. 9. TEL.: 27/317-473 E-MAIL: INFO@DIGITALVAC.HU
*E-START díjcsomag előfizetéssel 1 év hűségnyilatkozattal, e számla igénylése esetén.
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ÚJ CSALÁDI HUMORCSATORNA KÍNÁLATUNKBAN!
Örömmel értesítjük Tisztelt Előfizetőinket, hogy október hónaptól a megszűnt VIVA
csatorna helyén a Comedy Central Family adása látható.
A Comedy Central Family egy új, a teljes műsoridőben magyar nyelvű és az itthoni
piac igényeihez igazított, a család minden tagját célzó szitkomokkal jelentkező
humorcsatorna. Az új csatornán az örök klasszikusok és premier vígjátékok egyaránt
szerepelnek. Többek között olyan ismerős címek mellett mint az Így jártam
anyátokkal, az Új csaj, a Melissa és Joey, a Kertvárosba száműzve vagy az Anyám
borogass. Az új csatorna új, országos premierekkel is jelentkezik, így látható lesz
majd a Hallatlan (Speechless) című sorozat és a Baby Daddy új évadai is, és a Simon
macskája (Simon’s Cat) animációs sorozat gegjei is láthatók lesznek.

HBO NYÍLT NAP NOVEMBER 13-án!
2017. november 13-án a HBO csatorna kódolatlanul kerül sugárzásra a Családi csomag
előfizetői részére. A nyílt napon a HBO saját gyártású sikersorozataiból kaphatnak nézőink
ízelítőt.
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