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Változások jegyzéke
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2017. 11. 02.-án hatályba lépő ÁSZF-ben az alábbi változásokat
hajtjuk végre.
A módosítások szükségességének okai:
A módosítások indokául szolgálnak, hogy a műsorszolgáltató módosította a csatorna nevét és
jellegét, technológia váltás, a csatornák szerepeltetésére vállalt időpont módosítása.
A kábeltévé szolgáltatáson továbbított Analóg és Digitális műsorait érintő változás:
Az InterNet-X Magyarország Kft. erre való tekintettel módosítja a kábeltelevízió ÁSZF 16.1.1.1
pontokban az Analóg és Digitális csatornakiosztást. Részleteket az összesített csatornakiosztásban
talál.
Analóg Tv csatorna kiosztás változások jegyzéke:
Sorszám
programhely
változás
régi csatorna
14
S12 238,25 MHz Megszűnő analóg műsorszórás
25
C26 511,25 MHz Csatorna név és jelleg változás
MTV Hits
50
C49 691,25 MHz Megszűnő analóg műsorszórás
Sorszám
19
64
65

új csatorna
TA3
Comedy Central Family
MTV

Digitális Tv csatorna kiosztás változások jegyzéke:
változás
régi csatorna
új csatorna
HD minőségre váltás, vivőfrekvencia váltoás 127 MHz‐re
Bonum TV
MTV
Csatorna név változás
MTV Hungary
MTV
Hits
Csatorna név és jelleg változás
Comedy Central Family
Egyes csatornáknál a HD megjelenítés a jeltovábbítás módjára vonatkozik.
Tényleges HD felbontású műsor időpontjairól kérjük, érdeklődjön a műsorkészítőnél.

Az új csatornakiosztás véglegesítéséhez kérjük, hangolja újra készülékeit, ellenkező esetben
hiányzó csatornákat tapasztalhat, illetve digitális szolgáltatás vétele esetén a készüléke hibákat
jelezhet.
A készülékek megfelelő behangolása és a vételére alkalmas berendezések biztosítása az Előfizető
kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A szolgáltató előfizetői készülékek behangolását az
ÁSZF 16.1.1.2 pontjában feltüntetett kiszállási (4800 Ft/kiszállás) és készülék behangolási (2953
Ft/készülék) díjakért végzi el.

A fenti módosításokkal kapcsolatban tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy az Előfizető
jogosult szerződését 15 napon belül hátrányos jogkövetkezmények nélkül felmondani. Amennyiben
Előfizető határozott időtartamra kötelezettséget vállalt, a felmondáskor a kötelezettség vállalásért
cserébe kapott kedvezményeit elveszíti, azok egy összegben esedékessé válnak a szerződés
megszűnésének napján.
Az új teljes ÁSZF, ügyfélszolgálatunkon az 5600 Békéscsaba, Jókai u. 23/7 alatt, honlapunkon, a
www.internet-x.hu oldalon megtalálhatóak. A módosítások közzététele az információs tv
csatornánkon is folyamatosan megtekinthető.
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