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A Márkus és Társai Szolgáltató Betéti Társaság ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési 

Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:  

2015. január 01. napjától  

Valamennyi ÁSZF-et érintően 

ÁSZF 7.1.6 Határozott időtartamú szerződéshez fűződő kedvezmény – törlésre kerül a d) pont: az előfizető a kedvezmény 

összegét elveszti abban az esetben, amennyiben az előfizető a szolgáltatás áthelyezését kéri olyan területre, ahol az előfizetői 

hozzáférési Pont kiépítése nem lehetséges, vagy a Szolgáltató nem nyújtja az igénybe vett szolgáltatást. 

ÁSZF 3., 5. sz. melléklet: Bevezetésre kerül a fizetési emlékeztető fogalma és egyszeri díja, melynek összeg 510 Ft, valamint 

pontosításra kerül a Fizetési felszólítás díjának fogalma. 

Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás 

ÁSZF 2. sz. melléklet: Kábeltelevízió kínálatunk 2015. január 1-től érvényes módosításait az alábbi táblázat tartalmazza: 

Programcsomag Új csatorna Kikerülő csatorna 

 Analóg Digitális Analóg Digitális 

Családi Super Tv2 Digi World, Film Mánia, Super Tv2, Fem3, Pro4, 

Digi Animal World, Digi Life, Music Channel, 

H!t Music 

Digi World, 

Film Mánia 

 

Extra Super Tv2 Digi World, Film Mánia, Super Tv2, Fem3, Pro4, 

Digi Animal World, Digi Life, Music Channel, 

H!t Music, Muzsika Tv, History, 

Music mix/Super One 

Digi World, 

Film Mánia 

 

Extra+ Super Tv2 Digi World, Film Mánia, Super Tv2, Fem3, Pro4, 

Digi Animal World, Digi Life, Music Channel, 

H!t Music, Muzsika Tv, History, 

Music mix/Super One, HBO2, HBO Comedy 

Digi World, 

Film Mánia 

 

ÁSZF 3. sz. melléklet: A Családi csomag havi előfizetési díja bruttó 2.990.- Ft-ra, az Extra csomag havi előfizetési díja bruttó 

3.990.- Ft-ra, az Extra+ csomag havi előfizetési díja bruttó 5.990.- Ft-ra módosul. 

Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 

(tizenöt) napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Amennyiben előfizetőnk 

kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt, az ebből eredő kedvezményekért igénybe veszi, 

úgy az előfizetői szerződését csak akkor mondhatja fel az értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül, ha a módosítás az 

igénybe vett kedvezményeket érinti. Amennyiben az előfizető e feltételekkel mondja fel a szolgáltatásra irányuló szerződést, úgy 

a Márkus Bt. nem jogosult a határozott időtartamú szerződésben rögzített hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására. Ebben az 

esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő 

lejártáig jogosult felszámítani.  

Aki jelenleg még nem előfizetője a Márkus Bt-nek, csupán ajánlatot tett szolgáltatásunk igénybevételére, az a jelen közlemény 

közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belül minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat az előfizetői szerződés 

megkötésétől.  

Tisztelt Előfizetőink részletes tájékoztatására az új, egységes szerkezetű Általános Szerződési Feltételek teljes szövegét – annak 

terjedelme miatt –a www.markusbt.hu honlapon közzétettük. 

Mágocs, 2014. november 28. 

 

Márkus Bt. 


