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Tájékoztató az analóg csatornakiosztás változásáról.
Értesítjük Tisztelt Előfizetőinket, hogy 2018. április 1-től az I-TV Zrt. analóg csatornakiosztása Vác
Városi Kábeltelevízió Kft. hálózatán az alábbiak szerint változik:
-Az M3 ANNO a jelzett időpontot követően csak digitális adásrendszerben lesz elérhető, a műsor
az analóg kiosztásból kikerül. Az analóg csatornakiosztásban az U42-es csatornán a
továbbiakban a ZENEBUTIK csatorna műsora kerül elosztásra.

ÚJ HD TV CSATORNA KÍNÁLATUNKBAN!

EPIC DRAMA
Az Epic Drama műsora elsősorban a 25 év feletti női és férfi közönségnek szól, de
szélesebb körben is vonzza majd a drámák rajongóit, hiszen éjjel-nappal elismert és
lebilincselő sorozatokat láthatnak különböző műfajokból, beleértve a krimiket, az
irodalmi adaptációkat, a politikai, kosztümös és háborús drámákat, az akciódús
kalandsorozatokat, a történelmi és a fantázia sorozatokat is. Az új csatorna a Családi
csomag kínálatában, digitális adásrendszerben, HD képminőségben lesz elérhető,
várhatóan ez év áprilisától kezdődően.
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A NETEN IS KÖZLEKEDJÜNK OKOSAN!
Szűrőszoftverrel a gyermekek biztonságos internethasználatáért!
Önnek van kisgyermeke? Ugye félti egyedül átengedni az úttesten? És az interneten mégis
hagyja őt védtelenül bolyongani?
Az Internet számtalan lehetőséget kínál a szórakozásra, a világ felfedezésére, sőt új
ismeretségek szövődésére is. Az internet tehát igazi kincsesbánya.
Ön is tart attól, hogy a váratlan, ijesztő vagy felnőtteknek szóló tartalmak károsan hatnak
gyermeke lelki fejlődésére?
Erre ajánlunk most ingyenes, könnyen letölthető szűrőprogramokat, melyek a nap 24
órájában – akár több hordozható eszközön is egyszerre – felügyelik gyermeke internetezését.
A szoftverekkel beállíthatja, mi az, amit nem szeretne, hogy gyermeke elérjen az interneten.
Célszerű ezt előre megbeszélni, egyeztetni vele – ez bizalomteli kapcsolatukat is erősítheti.
A programok megmutatják, milyen hívószavak segítségével keres gyermeke, s lehetővé
teszik, hogy Ön kiszűrje a számára nem megfelelő, nem kívánt tartalmakat.
A rendszer a megtekintett oldalakat naplózza a számítógépen, így utólag azokból is ki lehet
szűrni a nemkívánatos tartalmakat. Bizonyos webhelyeket mobilkészüléke segítségével is
letilthat. Ha gyermeke megsérti a szűrőbeállításokat, a szoftver erről e-mailben értesíti Önt.
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Milyen szűrőszoftvereket ajánlunk?
Az alábbi linken az NMHH (Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság) által ajánlott, ingyenes és
díjfizetés ellenében hozzáférhető szűrőszoftvereket felsoroló listája érhető el:

http://nmhh.hu/dokumentum/173242/szuroszoftverek.pdf
Bármelyik ajánlott szűrőszoftver letölthető a fenti linkről, majd telepíthető és felhasználható
ügyfeleink számára.
A szűrőszoftver hasznos segédeszköz, amely kiegészíti – de természetesen nem pótolhatja –
a szülők jelenlétét. Segítségével Ön is támogathatja gyermekét abban, hogy egészségesen és
harmóniában éljen, hogy felelősen, okosan internetezzen!

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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