MinDig TV Extra hírközlési akció 2020
Akció időtartama:

2020. január 1.- 2020. április 30.

Akció megnevezése:

MinDig TV Extra hírközlési akció 2020

Akció leírása:

Azon új és meglévő Előfizetőink, akik az akció időtartama alatt a MinDig TV Extra szolgáltatás igénybe vételére a Szolgáltatóval előfizetői szerződést kötnek,
az alábbiakban részletezett kedvezményes díjon juthatnak a szolgáltatáshoz, határozatlan tartamú előfizetői szerződés megkötése esetén.

Akciós ajánlat:

Az Alap műsorcsomag előfizetési díja bruttó 1.199 Ft / hó, a Családi műsorcsomag előfizetési díja bruttó 1.979 Ft/hó, az egyszeri 2.899 Ft összegű
aktiválási díj elengedése mellett. Az Aktív+ és Világjáró kiegészítő csomagok előfizetési díja bruttó 479 Ft/hó/csomag.
A meghirdetett havidíjak 2020. augusztus 31-ig érvényesek, 2020. szeptember 1-jétől a MinDig TV Extra ÁSZF-ben, határozatlan tartamú előfizetői
szerződés esetén érvényes előfizetési díjak lépnek életbe, amennyiben a szolgáltatás nyújtásának műszaki feltételei fennállnak. Ez a díj jelenleg az Alap
műsorcsomag esetén bruttó 1.999 Ft / hó, Családi műsorcsomag esetén bruttó 3.299 Ft / hó, Aktív+ és Világjáró kiegészítő csomag esetén bruttó 799
Ft/hó/csomag.

A részvétel feltételei:
- Az akcióban kizárólag a magyarországi hírközlési szektorban dolgozók vehetnek részt, melyet Szolgáltató jogosult a szerződés megkötése előtt ellenőrizni.
- Az akcióban való részvételre csak írásban, azaz postai úton vagy faxon lehet jelentkezni, a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével (Igénybejelentés
MinDig TV Extra hírközlési akcióban való részvételhez)
- Az akciós időszak a belépés napján kezdődik (azaz nem a naptári hónap kezdetéhez igazodik).

Tájékoztatás technológiai változásokról
Tájékoztatjuk tisztelt Előfizetőinket, hogy 2020. szeptember 6. napjától megváltozik a szolgáltatásra nyújtására kijelölt frekvenciasáv, amellyel összefüggésben a technológia is módosul. Az új
technológiára (DVB-T/2 HEVC) történő áttérést az Antenna Hungária Zrt. fokozatosan biztosítja, amely azt jelenti, hogy a 2020. február – 2020. augusztus közötti időszakban, amennyiben az
szükséges, az ügyfelek előzetes értesítése mellett Társaságunk, saját költségén cseréli a dekódereket, a nyilvántartásban szereplő létesítési cím alapján. Kérjük, hogy olvassa el a honlapunkon
elhelyezett tájékoztatást, illetőleg a 2020. január 1. jétől hatályos ÁSZF 4/A. sz. mellékletében foglaltakat.

