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Értesítés az Általános Szerződési Feltételek módosításáról
Tisztelt Előfizetőnk!
A Vác Városi Kábeltelevízió Kft., mint az i-TV Digitális Távközlési Zrt., az Ön kábeltelevíziós
műsorterjesztő szolgáltatójának helyi hálózatüzemeltető Partnere és ügyfélszolgálati megbízottja a
2003. évi C. törvény 132.§ (4) pontja alapján ezúton értesíti a Tisztelt Előfizetőket az Általános
Szerződési Feltételeknek (a továbbiakban ÁSzF) módosításáról.


A módosítás hatályba lépésének időpontja: 2018. augusztus 1.



A módosítás okai:
o

A módosítást a hálózati kapacitások racionalizálása indokolja



A módosítás kivonatos leírása:



2018. augusztus 1-től a Családi csomag analóg csatornakiosztásban az alábbi csatornák továbbítása megszűnik:








-Comedy Central
-Disney Channel
-Nickelodeon
-Paramount Channel
-Viasat6
-Story4



2018. augusztus 1. napjától az analóg csatornakiosztásban a Pax TV adása a C5 csatornára
költözik (A korábbi Digi Film helyére). A Pax TV helyére a az S12-es csatornára Duna World adása kerül, így a MINI csomag választéka egy csatornával bővülni fog.

Fenti csatornák vétele a digitális adásrendszerben az eddigiekhez hasonlóan továbbra is elérhető, ezért
a Családi csomag műsorkínálata és a fogható csatornák száma változatlan. A változás csak a régi
képcsöves TV készülékek esetében okoz csatornaszám csökkenést. A régi típusú analóg TV készülékek
egy digitális kábelvevő egység (settop box) csatlakoztatásával alkalmassá tehetők a digitális TV
csatornák vételére, íly módon az augusztus 1 -től analóg kiosztásból kikerülő csatornák továbbra is a
foghatók lesznek.
A Szolgáltató az ÁSZF-et a 12.1. pontban meghatározottak szerint egyoldalúan módosítja. Amennyiben
a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől
számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a
határozott időtartamú előfizetői szerződést.
Az ÁSZF módosított szövege 2018. július 1-től tekinthető meg területi ügyfélszolgálatunkon és
hivatalos honlapunkon (www.i-tvzrt.hu), valamint telefonos elérhetőségünkön ügyfélszolgálatunk
szóbeli tájékoztatást ad a változásokról.
Bízunk benne, hogy továbbra is a szolgáltatásunkkal elégedett Előfizetőink körében üdvözölhetjük Önt!
Vác, 2018. július 1.
Megértésüket és türelmüket megköszönve, tisztelettel: i-TV Zrt, Vác Városi Kábeltelevízió Kft.

Kiadja a Vác Városi Kábeltelevízió Kft.
2600 Vác, Zrínyi u. 9. : 2601 Vác, Pf.: 166
: 27/317-473 Fax: 27/317-941
e-mail:info@vacktv.hu
Web: www.vacktv.hu; www.digitalvac.hu

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 elérhető.

Mit kell tudni a kárfedezeti átalányról?
Az előfizetőinkhez kihelyezett szolgáltatói eszközök esetében -mint
például az internetszolgáltatást biztosító kábelmodem vagy beltéri
egység- előfizetőink feladata az eszközök védelme az elemi károk ellen. A
zivataros időszakban gyakori villámkár esetében sokszor a régebbi
lakásbiztosítások nem fedezik a modem javítási költségeit, így akár több
tízezres költséggel is járhat egy ilyen káreset. Ezekre az esetekre nyújt
védelmet a társaságunk által kínált kárfedezeti átalánydíjas rendszer. A
mindössze havi 180 Forint megfizetése esetén a kárfedezeti átalánydíj mentesíti az előfizetőt
a fenti kártérítési kötelezettség alól. A kárfedezeti átalánydíjról részletes felvilágosítást
ügyfélszolgálati irodánk munkatársai nyújtanak a 27/317-473-as központi telefonszámon vagy
személyesen a 2600 Vác, Zrínyi u. 9. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban.
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