ÉRTESÍTÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSULÁSÁRÓL
Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy a HIR-SAT 2000 KFT-t választotta távközlési szolgáltatónak. Bízunk benne, hogy
elégedett a cégünk által nyújtott telekommunikációs szolgáltatásokkal, és a továbbiakban is számíthatunk Önre ügyfeleink között.
Fontos célunk, hogy a legkényelmesebb otthoni szórakozási lehetőséget tudjuk nyújtani a hasonló szórakozási lehetőségek
egyszeri áráért, egy hónapon keresztül. Irányelvünk a folyamatos fejlődés, hogy egyre jobb minőségű szolgáltatásokat
biztosítsunk előfizetőinknek.
A gazdasági körülmények változásai, így a szolgáltatáshoz felhasznált áruk, szolgáltatások, termékek jelentős hányadának
devizában felmerülő beszerzési költségei és a forint árfolyamának gyengülése, az energiaárak, a bérköltségek emelkedése és
az általános infláció elkerülhetetlenné teszik az árak korrekcióját. Kérjük, engedje meg, hogy tájékoztassuk szolgáltatásaink
változásairól, melyeket az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 22/2020. (XII. 21.) NMHH
rendelet 13. §-ában meghatározottak alapján az alábbiak szerint részletezünk az Ön számára:
A HIR-SAT 2000 Kft hírközlési szolgáltató 2022.08.05; 2022.09.01 napjától hatályos, nyilvános Általános Szerződési Feltételei
az alábbiak szerint változnak:
- elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF
-

4. számú mellékletben rögzített összes műsorjel-elosztási szolgáltatás csomagok
Médiaszolgáltató partnerünk a következő televíziós csatornák magyarországi terjesztését megszünteti:
2022. augusztus 5.
Digi Sport 1, Digi Sport 2, Digi Sport 3
2022. szeptember 1.
Digi World, Digi Life, Digi Animal World, H!t Music Channel, Music Channel
2022. szeptember 1.
FILM NOW csatorna sugárzása megszűnik, ezen okból pedig kivezetésre kerül a DIGI
FILM csomag, mely helyett ezúton szeretnénk szíves figyelmükbe ajánlani az 5 műsort tartalmazó FILMBOX PAK
csomagot, mindössze 990 Ft-os havidíjért.
A megszűnő televíziós csatornák pótlása folyamatos lesz.

-

Az analóg műsorterjesztés az alábbi településeken megszűnik, az érintett műsorok továbbra is elérhetők
digitális minőségben. BAKONYPÉTERD, BAKONYSZENTLÁSZLÓ, BŐNY, ÉCS, GYŐRSÁG, GYŐRÚJBARÁT,
HÉDERVÁR, LIPÓT, NAGYSZENTJÁNOS, NYALKA, NYÚL, PANNONHALMA, PÁZMÁNDFALU, RAVAZD, ROMÁND,
SOKORÓPÁTKA, TÁPSZENTMIKLÓS, TÉNYŐ, TÖLTÉSTAVA, VESZPRÉMVARSÁNY, MÁRIAKÁLNOK,
FEKETEERDŐ, PÁPATESZÉR, LOVÁSZPATONA, CSÓT

-

4. számú mellékletben rögzített összes internet-hozzáférési szolgáltatás havidíja egységesen bruttó 420 Ft-tal
emelkedik.

-

helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó ÁSZF

-

4. számú mellékletben rögzített TRIO csomagok (3 szolgáltatást tartalmazó csomagok) internet tartalmának
havidíja egységesen bruttó 420 Ft-tal emelkedik.

Érvényes hűségnyilatkozattal rendelkező előfizetőknél a határozott időtartam lejártáig nem emelkedik a szolgáltatás díja.
A HIR-SAT 2000 Kft szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és
azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.hirsat.hu weboldalon.
Az ÁSZF fentiek szerinti és szolgáltató általi egyoldalú módosítására figyelemmel, az előfizető a jelen értesítést követő 45
(negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői
Szerződést. Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további
jogkövetkezmények nélkül felmondani.
Tisztelettel
HIR-SAT 2000 Kft

