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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.

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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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!

FILMBOX PRÉMIUM MOZICSATORNÁK KÍNÁLATUNKBAN!
FilmBox Premium, FilmBox Plus, FilmBox Family, FilmBox Extra HD
FilmBox Prémium Csomag – azoknak, akiknek a jó nem elég, a tökéletes kell!
Borotvaéles képminőség, extra válogatás, korlátlan szórakozás – ezt kínálja a FilmBox család
pay tv rendszerű csomagja. A prémium csomag részeként a FilmBox Extra HD, a FilmBox
Plus, a FilmBox Premium valamint a FilmBox Family csatornákat biztosítjuk digitális
előfizetőink részére. Díjnyertes alkotások, fantasztikus színészek és Hollywood megasikerei!
Ezek a FilmBox prémium csatornák által biztosított extra szolgáltatások, melyeket az
előfizetői csomag mellett, mindössze havi 990 Ft-os külön díj ellenében lehet elérni.
Tartalmas minőség és minőségi tartalom!
A FilmBox csatornák a FilmBox Family kivételével 24 órában kasszasikereket és
szakmai elismerésben részesült alkotásokat sugároznak, szinkronizálva és reklámok nélkül. Az egyes csatornák önálló, egymástól független tartalommal rendelkeznek. Sztárok, akciók, szellemi felfrissülés, családi szórakozás. Ezt kínálja Önnek a
FilmBox!
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