Tisztelt Előfizetők!

A Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban:
„ÁSZF”) 2015. augusztus 1. napjától hatályba lépő módosításait az elektronikus
hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III.30) NMHH
rendelet 2015. augusztus 1. napjától hatályos rendelkezéseivel összhangban az
alábbiakban részletezi:
Az 5.1.1. menüpont az alábbi részekkel egészül ki:
amennyiben az Előfizető kérelmében nem jelöli meg pontosan a szüneteltetni kívánt
szolgáltatásokat, illetve e nyilatkozatát a Szolgáltató felhívására sem pótolja, úgy
valamennyi általa igénybe vett szolgáltatás szüneteltetésre kerül
illetve:

A kérelmet a szüneteltetés kezdő időpontjaként megjelölt időpontot megelőzően
30 nappal kell benyújtani. A kérelemben foglaltakat a Szolgáltató megvizsgálja
és amennyiben a szüneteltetés technikailag megoldható, azt a kérelem
beérkezését követő 15 napon belül visszajelzi az Előfizető felé.
A szüneteltetést a Szolgáltató a kérelemben foglalt időtartamban biztosítja, s
annak lejártakor a szüneteltetést automatikusan feloldja. A szüneteltetést a
Szolgáltató a kérelemben foglalt időtartamban biztosítja, s annak lejártakor a
szüneteltetést automatikusan feloldja, melyről az Előfizetőt a szüneteltetési
kérelemben meghatározott elérhetőségén legkésőbb 24 órán belül az alábbi
értesítési módok valamelyikén tájékoztatja:
 SMS
 e-mail
 telefonon
 személyesen
A szüneteltetés időtartamára az Előfizető csökkentett díj fizetésére köteles. A
csökkentett díj mértékét, illetve a több szolgáltatásra kiterjedő szüneteltetés díját,
valamint az egy éven belül ismételten kért szüneteltetés díját jelen ÁSZF A.-C.
Mellékletei tartalmazzák.
Ha az Előfizető a szüneteltetési kérelem vége előtti időpontban szeretné a szolgáltatás
vagy szolgáltatások visszakapcsolását, akkor ezt csak az Előfizető kifejezett kérésére,
a szüneteltetés bejelentéséhez hasonlóan módon és formában teheti meg.

Az 5.2. menüpont az alábbi résszel bővült:
 A szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni, ha a rendelkezésre álló
adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az előfizető az
előfizetői szerződés megkötése vagy a szolgáltatás igénybe vétele
céljából a szolgáltatót lényeges körülmény – így különösen a személyes
adatok – vonatkozásában megtévesztette
A szolgáltatás 15 napot meghaladó korlátozását követően, amennyiben a
Szolgáltató az Eht. 134. § (7) bekezdésében foglaltak szerint nem mondja fel az
előfizetői szerződést, a szolgáltatást legfeljebb 6 hónapra felfüggesztheti. A
Szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztése alatt díjat nem számít fel. Amennyiben
a szolgáltatás felfüggesztési oka változatlanul fennáll, a szolgáltató a szolgáltatás
felfüggesztése időtartamának utolsó napjára 15 napos felmondási idővel az
előfizetői szerződést felmondhatja.
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Az 5.2.1. menüpontban az alábbi változások történtek
Ha az előfizető a az Eht. 137. § (1) bekezdése szerinti korlátozás okát megszünteti és
erről a szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez, a szolgáltató köteles a
tudomásszerzéstől számított 72 órán belül a korlátozást megszüntetni. Amennyiben az
előfizető a korlátozás okának megszüntetésekor az előfizetői szerződést felmondja, és
arról a szolgáltató a korlátozás okának megszüntetéséig tudomást szerez, vagy a felek
az előfizetői szerződés megszüntetésében közösen megegyeznek, a szolgáltató – az
előfizető ellentétes nyilatkozata hiányában – a korlátozást az előfizetői szerződés
megszűnéséig fenntartja.

A 6.1.3. menüpont az alábbi részekkel bővült:
további, a helyszínen lefolytatandó vizsgálat szükséges a hiba behatárolásához (ebben
az esetben a lefolytatandó vizsgálat Szolgáltató által javasolt időpontját is meg kell
jelölni, mely egy négy órás, 8 és 20 óra közti időtartam lehet)
Amennyiben a helyszínen lefolytatott hibabehatároló eljárás során a Szolgáltató az
Előfizetőnél talált hibát elhárította, és azt az Előfizető a szerelési lapon igazolja, a
visszaigazolás megtörténtnek tekintendő.

Az eddigi 6.1.4. számú menüpont az új életbe lépő ÁSZF-ben 6.1.6 számú lett
módosítva. Az eddigi 6.1.4. menüpont alábbiak szerint módosúlt:
6.1.4. Az Előfizető anyagi felelőssége a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
eszközökért
Az Előfizető köteles az Egyedi Előfizetői Szerződés fennállása alatt a szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges, a Szolgáltató által felszerelt technikai eszközök és
berendezések teljes vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért,
rendeltetésszerű
használatra
alkalmatlanná
válásáért,
elvesztéséért,
megsemmisüléséért helyt állni. Az Előfizető hálózatot érintő bármiféle karbantartási vagy
javítási munkát egyedül a Szolgáltatóval, illetve az általa megbízott Hivatalos szerelővel
végeztethet el. Az Előfizető teljes kártérítési felelősséggel tartozik abban az esetben, ha
illetéktelen beavatkozás (a Szolgáltatótól vagy a Hivatalos szerelőtől eltérő személy,
vagy az Előfizető saját tevékenysége) folytán a hálózat bármiféle kárt szenved.

Új menüpontként jelent meg a 6.1.5. melynek címe és tartalma:
6.1.5. A hibaelhárítás költsége
A Szolgáltató amennyiben a hiba a felelősségi körében keletkezett, úgy a
hibaelhárításáért díjat nem számol fel, így a Szolgáltatónál felmerülő – javítási, kiszállási
– költségeket, illetve a hiba behatárolása és elhárítása során az Előfizető helyiségébe
történő belépés biztosításán túl egyéb kötelezettséget nem háríthat az Előfizetőre.
Amennyiben azonban a hibabejelentést követő vizsgálat megállapításai szerint a hiba
nem a Szolgáltató által használatba adott műszaki berendezésből adódott, úgy az
átvizsgálással és a kiszállással kapcsolatos, jelen ÁSZF A, B, C mellékleteiben
meghatározott költségeket a Szolgáltató által kiadott számla alapján az Előfizető köteles
a Szolgáltató számára megfizetni.

A 9.3.1. a következő tartalommal került be:
9.3.1. Az áthelyezés
Ha az Előfizető az előfizetői hozzáférési pontot helyhez kötött szolgáltatás esetén
a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül meg kívánja változtatni (a
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továbbiakban: áthelyezés), a Szolgáltató köteles ennek az erre vonatkozó
kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül lefolytatott vizsgálatai
eredményétől függően eleget tenni:
az áthelyezési kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, ha annak valamennyi
feltétele fennáll;
amennyiben az áthelyezési kérelemben foglaltakat 30 napon túl, de 90 napon belül
képes csak műszaki okokból teljesíteni, úgy az áthelyezési kérelem Előfizető általi
fenntartása után, a kérelemre adott Szolgáltatói válaszban vagy az Előfizető által
megjelölt időpontban.
Áthelyezés csak akkor biztosítható, ha a kért helyen a Szolgáltató megfelelő műszaki
feltételekkel rendelkező hálózattal bír. Ennek hiányában a Szolgáltató az áthelyezési
kérelemben foglaltaknak nem köteles eleget tenni, elutasíthatja. Az áthelyezési igényt a
Szolgáltató elutasíthatja, a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt, de legalább 30
napos határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása miatt. A Szolgáltató az igény
műszaki teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, valamint az Előfizető
áthelyezéssel kapcsolatos tájékoztatását az igény Szolgáltatóhoz való hiánytalan
beérkezését követő 15 napon belül végzi el. Az áthelyezési kérelemben foglaltak
teljesíthetőségéről, a teljesítés tervezett időpontjáról, a teljesítés díjáról és az esetleges
többlet költségekről a Szolgáltató a kérelem beérkezését követő legkésőbb 15 napon
belül értesíti az Előfizetőt. Az eredeti előfizetői hozzáférési pont megszüntetésétől a
szolgáltatás igénybevételére alkalmas áthelyezés teljesítéséig az előfizetői szolgáltatás
szünetel. Erre az időszakra a Szolgáltató a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjfizetési
kötelezettséget nem állapít meg. A Szolgáltató az áthelyezésért indokolt és méltányos
díjat számíthat fel. A díj mértékét a jelen ÁSZF A, B, C Mellékletei tartalmazzák. Ha az
új szolgáltatás hozzáférési ponton a Szolgáltató rendelkezik ugyan a szolgáltatás
nyújtásához szükséges hálózati feltételekkel, ám a kábel kapcsolat az Előfizető
ingatlanában nincsen kiépítve, úgy az Előfizető az áthelyezés díján felül az egyszeri
kábelcsatlakozás kiépítéséért járó díjat is köteles a Szolgáltatónak megfizetni az
áthelyezés teljesítéséhez. Amennyiben a Szolgáltató az Előfizetővel közölt teljesítési
időpontot nem tartja be, úgy a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege
minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada. A Szolgáltató a kötbér
összegét az átírás díját tartalmazó számlán írja jóvá. Amennyiben az új előfizetői
hozzáférési pont vonatkozásában a szükséges műszaki feltételek nem állnak fenn, vagy
azokat a Szolgáltató 15 napon belül nem tudja biztosítani, illetve ha a Szolgáltató adott
területen az áthelyezési kérelem benyújtásának idejében nem rendelkezik hálózattal, de
a Szolgáltató adott területre hálózat fejlesztést tervez, úgy vállalhatja a kérelemben
foglaltak teljesítését, ha az áthelyezési igénybejelentéstől számított 3 hónapon belül
képes az abban foglaltaknak eleget tenni. Ebben az esetben az áthelyezési igény
befogadásáról szóló tájékoztatóban az Előfizetőt tájékoztatni kell arról – év, hónap, nap
pontossággal – hogy az áthelyezést Szolgáltató mikor lesz képes teljesíteni.
Amennyiben az új előfizetői hozzáférési pont vonatkozásában a szükséges műszaki
feltételek biztosítása a 3 hónapot meghaladja a Felek Hálózatfejlesztési szerződést is
köthetnek. Amennyiben ilyen esetben a tervezett hálózat fejlesztésre mégsem kerül sor
a Szolgáltató kötbér fizetésére nem köteles, hacsak a Felek máshogy nem állapodtak
meg. Amennyiben az Előfizető a már nyilvántartásba vett áthelyezési kérelmét
visszavonja és az eredeti előfizetői hozzáférési pont ismételt beüzemelését kéri, a
Szolgáltató a kérést csak akkor teljesíti, ha az Előfizető megfizeti a létesítési díjakat,
valamint az esetleges szerelési költségeket. Amennyiben Előfizető határozott időtartamú
szerződéssel rendelkezik és a határozott idő fennállása alatt kéri az áthelyezést, abban
az esetben ha az áthelyezés címeként megjelölt helyen Szolgáltató önhibáján kívül

szolgáltatni nem tud, úgy Előfizetőt a határozott időre megkötött előfizetői
szerződés megszüntetéséből eredő díjfizetési kötelezettség terheli.
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A 12.1. menüpont kiegészült egy i.) ponttal:
ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az előfizetői szerződés megkötésétől
számított 15 napon belül az előfizetői érdekkörébe tartozó ok miatt nem történt meg és
a felek nem állapodnak meg a szolgáltatás megkezdésének 90 napon belüli
időpontjában, az előfizetői szerződés a megkötéstől számított 90. napon megszűnik

Az „A” mellékletben található csatornakiosztásban az alábbi felsorolás szerint
módosul:
A MusicMix csatorna helyet a Paramount Channel kerül a Kábel Alap csomagba és a
Kábel Bővített csomagba
A Duna World helyére az M4 csatorna kerül
A Kábel Bővített csomagban eddig a régi nevén (Zone Reality) szerepelt a CBC Reality
csatorna.
Mindhárom TV csomagban (Kábel Mini, Kábel Alap, Kábel Bővített) a Nóta TV csatorna
neve Sláger TV-re változott.
A Prizma csatorna nevet váltott, az új neve RTL+ (Kábel alap és Kábel Bővített
csomagban)

Az ÁSZF teljes, egységes szerkezetű formában közzétételre került
http://www.szabolcsktv.hu/pages/aszf oldalon, valamint Ügyfélszolgálatainkon.

Nyíregyháza, 2015. október 1.

Tisztelettel:
Szabolcs Kábeltelevízió Kft.
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