
 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

Változások jegyzéke 

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2022.09.26-án hatályba lépő ÁSZF-ben az alábbi változtatásokat hajtjuk 

végre. 

 

A módosítások szükségességének okai: 

- A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság CM/9566-4/2022. ügyiratszámon közölt végzésnek való 

megfelelés. Miszerint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény (a továbbiakban: Mttv.) 74. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a közszolgálati csomagot a 

többi programcsomagtól teljesen elkülönített módon, önállóan igénybe vehető módon kell kialakítani.  

A fentiek alapján több analóg és digitális csatorna vivőfrekvenciája és programhelye módosul, amely miatt 

a TV készülékek újra hangolás válik szükségessé. 

- Új HD csatornák Match4, Arena4 csatornák bekerülnek a műsorkínálatba 

- Izaura TV csatorna HD minőségre történő átállása 

- 4. számú a. mellékletben foglalt csatornakiosztás és díjak módosulnak 

- 4. számú d. mellékletben foglalt díjtételek változásai 

- 6. számú 2. B. mellékletben foglalt akciós tartalom módosul 

 

A fenti módosításokkal kapcsolatban tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy az Előfizető jogosult 
szerződését 45 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. 

 

 

Békéscsaba, 2022. augusztus 26. 

 

InterNet-X Magyarország Kft. 

http://www.internet-x.hu/
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