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1. A MŰHOLDAS TELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A
SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
1.1 A szolgáltatás igénybevételének feltételei
A szolgaltatas igenybevetelenek feltetele a szolgaltatas igenybevetelet biztosíto Berendezes Elofizeto
altali megvasarlasa vagy berlese, es annak felszerelese az igenybejelentesben megjelolt ingatlanon.
Amennyiben az Elofizeto nem ker beuzemelest, ugy abban az esetben csak HD belteri egyseget
igenyelhet a Szolgaltatotol, melyet koteles megvasarolni.
1.1.1 A berendezés
Elofizetoi vegberendezes barmely PAL rendszeru televíziokeszulek lehet, mely hasznalati utmutatoja
szerint alkalmas arra, hogy a Szolgaltato altal biztosított muholdvevo belteri egyseghez csatlakoztassak.
A szolgaltatas atadasi pontja – es egyben a Szolgaltato felelossegenek hatara – a muholdvevo belteri
egysegen talalhato Euro AV csatlakozo kimenet vagy a TV RF csatlakozo kimenet, illetve HDMI kimenet.
A szolgaltatas igenybevetelehez szukseges eszkozok:
− belteri egyseg hozza tartozo smart kartyaval;
− kulteri egyseg, mint parabola antenna, fejegyseg, megfelelo meretu falikar vagy erkelytarto, koax
kabel (a fejegysegtol a szolgaltatas atadasi pontjaig);
− illetve egyeb szerelesi anyagok, tartozekok.
Egy televíziokeszulek szolgaltatassal valo ellatasa eseten egy single fej kerul kihelyezesre, ket
televíziokeszulek eseten twin fej, utolag torteno tarskeszulek igenylesenel szinten twin fej kerul
kihelyezesre. Harom televíziokeszulek szolgaltatassal valo ellatasa eseten egy quad fej kerul
kihelyezesre.
1.1.2 A szerelések tartalma
Az alapszereles reszei:
− a kulteri egyseg (parabola antenna es vevofej) felszerelese:
− az epulet megfelelo tajolasu fuggoleges oldalfalara,
− az epulet megfelelo tajolasu erkelykorlatjanak stabilan rogzített fem elemeire;
− a parabola antenna muszeres beallítasa az elvarhato legstabilabb rogzítessel;
− ablaktok, oldalfal, fodem atfurasa (maximum 4 atvezetesig);
− koax-es telefonkabel rogzített elvezetese a legoptimalisabb utvonalon a vevokeszulekig,
kabelcsatorna szerelese nelkul;
− a csatlakozok szakszeru felszerelese krimpelo (RG6 es RJ11) szerszamok segítsegevel;
− az igenybejelentesben megjelolt szamu belteri egyseg beuzemelese egy, vagy ketto, vagy harom
darab televíziokeszulekhez;
− az Elofizeto tajekoztatasa a Berendezes alapfunkcioirol es annak mukodeserol.
Az alapszerelesbe nem tartozo szerelesi munkalatok utan a szerelesi díjon kívul un. tetore torteno
szerelesi díjat szamol fel a Szolgaltato.
A tetore torteno szereles reszei:
−
tetore torteno szereles mar meglevo, statikailag megfelelo rogzíto elemre (arboc, egyeb tartozo
szerkezet, ill. felulet, stb.);
−
lapos tetore torteno szereles;
−
tetore szereles, tetosíkon athatolo arboc telepítesevel,
−
amennyiben a vetel muszakilag maskeppen nem biztosíthato;
−
illetve, amennyiben ez az Elofizeto kulon kerese.
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1.1.3 HBO MAX szolgáltatás
Az HBO MAX szolgáltatás az HBO Ceska Republika, spol. s.r.o. (a továbbiakban: „Médiaszolgáltató”)
lekérhető prémium médiaszolgáltatása, melyet a Szolgáltató a Médiaszolgáltatóval kötött megállapodás
alapján terjeszt a jogosított felhasználónak minősülő Előfizetők részére. Az HBO MAX szolgáltatáson
keresztül elérhető DRM védelemmel ellátott védett tartalmat a Médiaszolgáltató állítja össze, a
tartalommal kapcsolatban a Szolgáltató minden felelősséget kizár. Az HBO MAX szolgáltatás kizárólag
Magyarország és az EU területén vehető igénybe. Az HBO MAX tartalom a Médiaszolgáltató által
meghatározott időszakban hozzáférhető a jogosított felhasználónak minősülő Előfizetők részére azzal,
hogy az adott HBO MAX tartalomra vonatkozó időablakban az Előfizető (a továbbiakban: Jogosított
Felhasználó) korlátlan számban nézheti meg az adott HBO MAX tartalmat.
Az HBO MAX szolgáltatáshoz való hozzáférés azon 18. életévét betöltött Jogosított Felhasználó részére
biztosított, aki rendelkezik a
Szolgáltatónál (i) az HBO MAX szolgáltatáshoz való hozzáférést is biztosító HBO Super Pak vagy HBO
Super MaxPak igénybevételére vonatkozó legalább 12 hónap határozott időtartamra kötött előfizetői
szerződéssel, továbbá (ii) rendelkezik az HBO MAX szolgáltatás igénybevételéhez szükséges legalább
1Mbps sávszélességű Internet előfizetéssel, illetve mobil és táblagépek esetében 700kbs sávszélességű
Internet előfizetéssel, továbbá (iii) aki az előfizetői szerződésben tett nyilatkozata szerint az HBO MAX
szolgáltatást nem kereskedelmi vagy egyéb, üzleti tevékenységgel összefüggő célból kívánja igénybe
venni valamint (iv) HBO MAX szolgáltatási igényét jelezte a Szolgáltatónál és azt megrendelte, majd a
kapott regisztrációs e-mail alapján (v) előzetesen felhasználóként regisztrált a www.hbomax.com
honlapon. Az HBO MAX szolgáltatáshoz való hozzáférés további feltétele (i) mobil és táblagépek
esetében az HBO MAX Interfész (alkalmazás) letöltése az Android marketből vagy az Appstore
rendszerből és (ii) az eszköz regisztráció.
Az HBO MAX szolgáltatás igénybevételére alkalmas eszköz lehet: (i) számítógép, (ii) mobil telefon (iii)
tablet és a jövőben (iv) connected TV. A Jogosított Felhasználók regisztrációja és a hozzáférési
jogosultságának ellenőrzése a www.hbomax.com oldalon történik. Kizárólag olyan eszközök alkalmasak
az HBO MAX tartalmak lejátszására, amelyek megfelelnek a mindenkori http://www.hbomax.com
oldalon található technikai követelményeknek. Bizonyos eszközök nem támogatják a mobil hálózaton
való műsorterjesztést.
A korlatozasokra vonatkozo informaciok szinten megtalalhatoak a www.hbomax.com honlapon. Ezen
oldal ellenorzese minden uj eszkoz vasarlasa, illetve regisztracioja elott elengedhetetlenul szukseges.
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2. A MŰHOLDAS TELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE
2.1 A rendelkezésre állás
A Szolgaltato biztosítja az Elofizeto reszere a Szolgaltatas evi atlagos 95%-os rendelkezesre allasat az
Egyedi Elofizetoi Szerzodes fennallta alatt.
A rendelkezesre allas szamítasanal nem veheto figyelembe, ha a Szolgaltatas kimaradasa a Szolgaltato
erdekkoren kívul eso egyeb ok miatt – így kulonosen az idojarasi viszonyok kovetkezteben, illetve a
kulteri egyseg serulese, alkalmatlansaga kovetkezteben (pl. villamcsapas, az energiaellatas hianya)
tortent; valamint, ha a muholdra valo ralatas a telepítest kovetoen szunt meg – kulonosen uj tereptargy
epítese miatt.
A jogosulatlan hozzaferes megakadalyozasat celozza azon eljaras, hogy amennyiben a vevokeszulek
huzamosabb ideig (kb. 5-10nap) nem kapcsolodik a vevoantennara, illetve a 230V-os halozati
feszultsegre legalabb keszenleti uzemmodban, akkor az engedelyezo kodsorozat elmaradasa miatt a
rendszer inaktív allapotba kapcsolja a dekodolast. Az elofizeto biztonsagos beazonosítasat kovetoen az
„ujra aktivalas” 2-5 percen belul nyithatova teszi a vevoegysegen az elofizetoi csomag csatornait. Annak
erdekeben, hogy ilyen esetben a szolgaltatas ujbol igenybe veheto legyen, az Elofizetonek az
Ugyfelszolgalaton vagy telefonon (1272 telefonszamon) vagy e-mailen be kell jelentenie, hogy a keszulek
aramtalan allapotban volt.

3. AZ MŰHOLDAS TELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ EGYEDI ELŐFIZETŐI
SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, ILLETVE MEGSZÜNTETÉSE
A muholdas szolgaltatasra kotott egyedi elofizetoi szerzodes eseten az Elofizeto a szolgaltatas
nyujtasanak megkezdesetol szamított 14 napon belul az elofizetoi szerzodest azonnali hatallyal
felmondhatja, ha az elofizetoi szerzodes tovabbi teljesítesehez fuzodo erdeke azon okbol szunt meg,
hogy az elofizeto szerzodesben megjelolt igenybeveteli helyen (cím, annak hianyaban helyrajzi szam) a
szolgaltatas minosege nem felel meg az elofizetoi szerzodesben foglaltaknak, vagy a szolgaltatas nem
veheto igenybe, ebben az esetben a Szolgaltato a szerzodeskotestol a felmondasig eltelt idore jaro
aranyos havi díjat vagy a szolgaltatassal igenybe vett eseti díjas egyeb szolgaltatasok ellenerteket
szamítja fel.
Az Egyedi Elofizetoi Szerzodes megszunese eseten Elofizeto koteles a Szolgaltato tulajdonaban allo, a
belteri egyseghez tartozo Kartyat rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas allapotban a Szolgaltato
Ugyfelszolgalatan vagy a Kijelolt kepviselon kereszul szemelyesen visszaszolgaltatni, illetve a
Berendezesek leszerelesekor es a szolgaltatas kikapcsolasakor a Hivatalos szerelo szamara atadni.
Az Elofizeto koteles a Kartya díjat megfizetni, ha
− az Egyedi Elofizetoi Szerzodes Elofizeto altali felmondasa eseten a felmondas hatalyosulasaig,
− vagy az Elofizetoi Szerzodes Szolgaltato altali felmondasa eseten a felmondasban megjelolt
idopontig,
− vagy az Elofizetoi Szerzodes kozos megegyezessel torteno megszuntetese eseten a Felek altal
meghatarozott idopontig,
nem szolgaltatja vissza.
Az Elofizeto abban az esetben is koteles a Kartya díjat megfizetni, ha a visszaszolgaltatott Kartya nem
alkalmas rendeltetesszeru hasznalatra.
Az Egyedi Elofizetoi Szerzodes megszunese eseten az Elofizetonek nem kell a kulteri egyseget (fej, tukor)
visszaszolgaltatni abban az esetben sem, ha az Elofizeto azt nem vasarolta meg.
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4. AZ ELŐFIZETŐ ÉRTESÍTÉSE
Muholdas televízio szolgaltatas igenybevetele eseten a Szolgaltato az Elofizeto ertesítesere a belteri
egysegre kuldott rendszeruzeneteket is felhasznalja, mind altalanos, mind pedig egyedi ertesítesek
kozlesere az ertesítes altalanos formai mellett, kiegeszíto jelleggel.

5. A DIGITÁLIS és HD MŰSOROK VÉTELEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS FELTÉTELEK
Az Elofizeto valasztasa szerint az Egyedi Elofizetoi Szerzodes digitalis es HD muholdas
televízioszolgaltatas igenybevetelere is megkotheto, ha annak muszaki, technikai feltetelei fennallnak.
A szolgaltatas igenybevetelehez szukseges a korabbiakban említetteken tul egy digitalis, HD
jelvetelrebokszkalmas set-top-box is.
Az igenybevetelre vonatkozo reszletesebb informaciok a B.1. Fuggelekben talalhatok.
Tovabbi feltetele a szolgaltatas igenybevetelenek, hogy az Elofizeto az Egyedi Elofizetoi Szerzodes
megkotesekor vagy mar letezo elofizetes eseten, annak modosítasakor, ezen igenyet a Szolgaltato fele
jelezze, s vele ezen szolgaltatas igenybevetelerol Egyedi Elofizetoi Szerzodest kosson, valamint e
szolgaltatas igenybevetelehez szukseges Berendezes megvetelerol vagy berleterol kulon megallapodjon.
5.1 A digitális és HD csatornák vételezésboksz alkalmas set-top-box bérlete
A Berendezes minden esetben Szolgaltato tulajdonaban marad. Az Elofizeto koteles a Szolgaltato altal
rendelkezesere bocsatott Berendezest rendeltetes szeruen hasznalni es a Berendezest, valamint annak
dobozat a szerzodes idotartalma alatt gondosan orizni. Az Elofizeto a Berendezes hasznalatat nem
jogosult masnak atengedni es a Berendezes esetleges meghibasodasa eseten annak javítasat nem
jogosult massal elvegeztetni. Ha az Elofizetoi Szerzodes fennallta alatt a Berendezes vagy annak doboza
megrongalodik, elvesz, eltulajdonítjak, vagy a nem rendeltetesszeru hasznalatbol eredoen mas modon
hasznalhatatlanna valik, ugy az Elofizeto koteles a B.3. Fuggelekben meghatarozott karterítesi díjat a
Szolgaltato reszere megfizetni.
A Berendezes elvesztese vagy eltulajdonítasa eseten az Elofizeto koteles a Szolgaltatot haladektalanul –
szemelyesen az Ugyfelszolgalaton, telefonon vagy mas modon (emailben vagy a Szolgaltato honlapjan az
Ugyfelkapun keresztul) – ertesíteni. A Berendezes ellopasa eseten Elofizeto koteles a rendorsegi
feljelentes masolatat a Szolgaltato ertesítesetol szamított 5 napon belul a Szolgaltatohoz eljuttatni.
A Berendezes elvesztese, ellopasa eseten az Elofizetot ert karert a Szolgaltato nem vallal felelosseget, a
Szolgaltato az ot ert kar osszeget jogosult kovetelni.
A nem rendeltetesszeru hasznalat miatt bekovetkezett Berendezes csere, illetve javítas idotartamara az
Elofizeto nem jogosult kotbert kovetelni Szolgaltatotol. A csere, illetve javítas idotartamara az Elofizeto
az igenybe vett szolgaltatasokkal aranyos, csokkentett havi díj fizetesere koteles.
Elofizetoi díjtartozas eseten kizarolag a tartozas rendezeset kovetoen van lehetoseg a Berendezes
potlasara.
Az Egyedi Elofizetoi Szerzodes megszunese eseten az Elofizeto koteles a Szolgaltato tulajdonaban levo
Berendezest rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas allapotban, annak dobozat pedig sertetlen
allapotban visszaszolgaltatni a szerzodes megszunesetol szamított 8 napon belul, ellenkezo esetben a
Szolgaltato a Berendezes es/vagy dobozanak arat, valamint esetleges tovabbi fennallo koveteleseit
jogosult kiszamlazni.
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5.2 A digitalis és HD csatornák vételebokszére alkalmas set-top-box megvétele
A Berendezes vetelarat a B.3. Fuggelek tartalmazza.
5.3 A digitalis és HD csatornák vétbokszzésére alkalmas set-top-box igénylésének a menete
A telepíteskor tortenik a Berendezes atvetele es az Egyedi Elofizetoi Szerzodes megkotese is.
Amennyiben mar meglevo Elofizetoi Szerzodessel rendelkezo Elofizeto igenyel digitalis es HD csatornak
vetelezesere alkalmas set-top-boxot, arra az elozo bekezdesben foglalt feltetekkel, es a B.1. Fuggelekben
reszletezett korlatozasokkal van lehetosege.
2013. március 1-től az 6. pontban feltüntetett konstrukció nem igényelhető:

6. A DIGITÁLIS MŰSORTERJESZTÉS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS FELTÉTELEK
Az Elofizeto valasztasa szerint az Egyedi Elofizetoi Szerzodes digitalis muholdas televízioszolgaltatas
igenybevetelere is megkotheto, ha annak muszaki, technikai feltetelei fennallnak.
A szolgaltatas igenybevetelehez szukseges a korabbiakban említetteken tul egy digitalis jelvetelre
alkalmas HDMbokszimenettel ellatott set-top-box is.
A muszaki, technikai feltetelekre vonatkozo reszletesebb informaciok a B.3. Fuggelekben talalhatok.
Tovabbi feltetele e szolgaltatas igenybevetelenek, hogy az Elofizeto az Egyedi Elofizetoi Szerzodes
megkotesekor vagy mar letezo elofizetes eseten, annak modosítasakor, ezen igenyet a Szolgaltato fele
jelezze, s vele a digitalis muholdas szolgaltatas igenybe vetelerol Egyedi Elofizetoi Szerzodest kosson,
valamint e szolgaltatas igenybevetelehez szukseges Berendezes megvetelerol vagy berleterol kulon
mebokszlapodjon.
6.1 A HDMI set-top-box bérlete
Berleti szerzodes megkotese eseten a Berendezes havi berleti díj es egy egyszeri, egyosszegu kaucio
megfizetese elleneben kerul az Elofizeto szamara atadasra es beuzemelesre.
A kauciora a Ptk. ovadekra vonatkozo rendelkezesei iranyadoak.
A kaucio az Elofizeto szamara atadott, a digitalis muholdas televízio szolgaltatas vetelehez
szuksegbokszHDMI kimenettel ellatott set-top-box keszulek ertekenek fedezeteul szolgal, merteke
megegyezik az Elofizetonek felrohato magatartas kovetkezteben a keszulek elvesztese, eltulajdonítasa,
megrongalasa, nem rendeltetesszeru hasznalata eseten felszamított karterítesi díjjal.
Berleti szerzodes eseten a Berendezes minden esetben Szolgaltato tulajdonaban marad.
A kaucio osszeget es a fizetendo havi berleti díjat a B.3. Fuggelek tartalmazza.
Az Elofizeto koteles a berleti szerzodes kereteben a Szolgaltato altal rendelkezesere bocsatott
Berendezest rendeltetesszeruen hasznalni es a szerzodes idotartalma alatt gondosan orizni. Az Elofizeto
a Berendezes hasznalatat nem jogosult masnak atengedni es a Berendezes esetleges meghibasodasa
eseten annak javítasat nem jogosult massal elvegeztetni. Ha az Elofizetoi Szerzodes fennallta alatt a
Berendezes megrongalodik, elvesz, eltulajdonítjak, vagy a nem rendeltetesszeru hasznalatbol eredoen
mas modon hasznalhatatlanna valik, ugy az Elofizeto koteles a B.3. Fuggelekben meghatarozott
karterítesi díjat a Szolgaltato reszere megfizetni, vagy ezen osszeg a kauciobol kerul levonasra.
A Berendezes elvesztese vagy eltulajdonítasa eseten az Elofizeto koteles a Szolgaltatot haladektalanul –
szemelyesen az Ugyfelszolgalaton, telefonon vagy mas modon (emailben vagy a Szolgaltato honlapjan az
Ugyfelkapun keresztul) – ertesíteni. A Berendezes ellopasa eseten Elofizeto koteles a rendorsegi
feljelentes masolatat a Szolgaltato ertesítesetol szamított 5 napon belul a Szolgaltatohoz eljuttatni.
A Berendezes elvesztese, ellopasa eseten az Elofizetot ert karert a Szolgaltato nem vallal felelosseget, a
Szolgaltato az ot ert kar osszeget a kauciobol elegíti ki. Ilyen esetben az Elofizeto keresere a Szolgaltato
a kaucio ismetelt befizetese elleneben bocsat ujabb Berendezest az Elofizeto rendelkezesere,
amennyiben az Elofizetonek nincs a Szolgaltatoval szemben fennallo tartozasa.
A Berendezes esetleges meghibasodasa miatti cserejere a hiba megallapítasat es, ha az szukseges, a
kaucio igazolt ismetelt befizetese, illetve teljes osszegere kiegeszítese utan 10 munkanappal kerul sor. A
nem rendeltetesszeru hasznalat miatt bekovetkezett Berendezes csere, illetve javítas idotartamara az
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Elofizeto nem jogosult kotbert kovetelni Szolgaltatotol. A csere, illetve javítas idotartamara az Elofizeto
az igenybe vett szolgaltatasokkal aranyos, csokkentett havi díj fizetesere koteles.
Elofizetoi díjtartozas eseten kizarolag a tartozas rendezeset kovetoen van lehetoseg a Berendezes
potlasara.
Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnése esetén az Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonában lévő
Berendezést rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni, a szerződés
megszűnésétől számított 8 napon belül, ellenkező esetben a Szolgáltató a kaució összegéből egyenlíti
ki a Berendezés árát és esetleges további fennálló követeléseit. A Szolgáltató jogosult az Előfizetővel
szemben fennálló bármely követelését – ideértve az előfizetői díjtartozás vagy bérleti díjtartozás
esetét is – a kaució összegéből beszámítbokszal kielégíteni.
6.2 A HDMI set-top-box megvétele
A Berendezes vetelarat, amennyiben adasveteli szerzodes megkotesere kerul sor – vagyis, ha az Elofizeto
a berlet heboksztt, a HDMI kimenettel ellatott set-top-box megvetelet valasztja –, szinten a B.2. Fuggelek
tartalmazza.
6.3 A HDMI kimenettel rendelkező set-top-box igénylésének a menete
Uj Elofizeto eseten az igenybejelentest kovetoen, a Szolgaltato 1bokszapon belul ertesíti az Igenylot a
set-top-box atveteli lehetosegerol. Az atvetelkor Egyedi Elofizetoi Szerzodes es berleti vagy adasveteli
szerzodes megkotesere is sor kerul.
A Szolgaltato kotelezettseget vallal arra, hogy a szerzodeskotest koveto 48 oran belul az igenyelt
szolgaltatast az Elofizeto reszere bekoti, a reszere atadott Berendezest beuzemeli.
Amennyiben mar meglevo Elofizetoi Szerzodessel rendelkezo Elofizeto igenyel HDMI kimenettel
rendelkezo set-top-boxot, arra az elozo bekezdesben foglalt feltetekkel, tovabba a B.3. Fuggelekben
meghatarozott berleti díj es kaucio megfizetesenek vallalasaval es berleti szerzodes kotesevel, vagy
vetelar megfizetesevel es adasveteli szerzodes megkotesevel, de az alabbi korlatozasokkal van
lebokszosege:
− egy darab mar meglevo berelt set-top-box melle igenyelheto uj eszkozkent;bokszetto vagy annal
tobb mar meglevo berelt set-top-box melle csak abban az esetben igenyelheto, amennyiben az
Elofizeto az altala berelt valamelyik set-top-boxot Szolgaltato reszere visszaszolgaltatja es helyette
a HDMI kimenettel rendelkezo set-boksz-boxot atveszi;
− ket darab sajat tulajdonu set-top-box melle, harmadik set-tobokszoxkent igenyli.
A HDMI kimenettel rendelkezo set-top-box atvetelenek idejerol a Szolgaltato minden esetben elore
ertesíti az Elofizetot az igenybejelentest kovetoen, az Elofizeto altal meghatarozott modon (emailen,
telefon vagy a Szolgaltato honlapjan azbokszyfelkapun keresztul).
HDMI kimenettel rendelkező set-top-box átvételére kizárólag személyesen a Szolgáltató
Ügyfélszolgálatain van lehetőség.
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B.1. FÜGGELÉK

A műholdas televízió szolgáltatás díjai és a kapcsolódó egyéb díjak

Az Elofizetoi hozzaferesi pont letesítesekor Elofizeto egyszeri szerelési díj megfizetesere koteles.
Szolgaltato fenntartja a jogot, hogy amennyiben az elofizetoi hozzaferesi pont letesíteset a DIGI Tavkozlesi es
Szolgaltato Kft. alvallalkozoja vegzi, ugy Elofizeto a szerelesi díjat a helyszínen, az alvallalkozo altal kiallított
szamla elleneben koteles megfizetni. Amennyiben a szerelest a DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Kft.
munkavallaloja vegzi, a szerelesi díjat utolag, a Szolgaltato altal kiallított es az Elofizetonek megkuldott szamla
alapjan kell megfizetni a szamlan megjelolt idopontig.
A szerelesi díj tartalmazza:
- a lakason beluli koax- es telefonkabelek rogzített elvezeteset a legoptimalisabb utvonalon az egy vagy
ketto db vevokeszulekig, kabelcsatorna szerelese nelkul;
- az igenybejelentesben megjelolt szamu belteri egyseg beuzemeleset egy,ketto vagy harom darab TV
keszulekhez;
- az Elofizeto szamara keszult tajekoztato anyagot a szolgaltatas igenybevetelehez biztosított eszkozok
alapfunkcioirol es mukodeserol.
A szerelesnel felhasznált anyagokról a szamlat a Szolgaltato utolag kuldi meg Elofizeto reszere, melyet
Szolgaltato a beuzemelesi jegyzokonyvon feltuntetett szereleshez felhasznalt anyagok alapjan allít ki. A
felhasznalt szerelesi anyagokat megnevezes es mennyiseg szerint a szerzodeshez tartozo beuzemelesi
jegyzokonyvre vezeti fel a szerelest vegzo szakember, melyet Elofizeto alaírasaval elismer es kotelezonek fogad
el.
Szerelési díjak:
Telepítés típusa

Szerelési díj

Új előfizetés esetén
1 TV-re történő telepítés

11 500 Ft

2 TV-re történő telepítés

13 000 Ft

3 TV-re történő telepítés

14 500 Ft

Szerződés módosítása esetén:
Meglévő 1 TV-ről 2 TV-re történő bővítés

4 500 Ft

Meglévő 1 TV-ről 3 TV-re történő bővítés

10 000 Ft

Meglévő 2 TV-ről 3 TV-re történő bővítés

10 000 Ft
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1. Választható konstrukciók, feltételek
Uj Elofizeto a szolgaltatast 1, 2 vagy 3 teve keszulekre igenyelheti. A keszulekeket az Elofizeto az elofizetoi
szerzodesben megjelolt valasztasa szerint megvasarolhatja, vagy berelheti.
1.1
Új előfizetőinknek SD készülék
1.1.1 Bérletes konstrukció
Elofizeto az alabbi feltetelekkel veheti igenybe a szolgaltatast:
Amennyiben uj Elofizetonk a belteri egyseget nem kívanja megvasarolni, lehetosege van azt a Szolgaltatotol
berelni. A belteri egysegnek plusz havi berleti díja van, melynek díja a B3 Fuggelekben talalhato.
Ez esetben:
• Egy televíziora torteno megrendeles: 1 db egykartyas belteri egyseg kerul beuzemelesre.
• Ket televíziora torteno megrendeles eseten: 2 db egykartyas, vagy egy darab ketkartyas belteri egyseg
kerul beuzemelesre.
• Harom televíziora torteno megrendeles eseten: 3 db egykartyas belteri egyseg, vagy egy darab
ketkartyas belteri egyseg es egy egykartyas belteri egyseg kerul beuzemelesre.
1.2
Meglévő Előfizetőinknek
1.2.1 Bérletes konstrukció utólagos társ beltéri egység rendelés esetén
• Egy TV-rol ket TV-re torteno bovítes eseten 1 db egykartyas belteri egyseg kerul beuzemelesre. Ez
esetben Elofizetot a programcsomag havidíjon kívul a díjszabasban meghatarozott havi berleti
díjfizetesi kotelezettseg terheli a masodik keszulek utan.
• Egy TV-rol harom TV-re torteno bovítes eseten 2 db egykartyas belteri egyseg vagy 1 db ketkartyas
belteri egyseg kerul beuzemelesre. Ez esetben Elofizetot a programcsomag havidíjon kívul a
díjszabasban meghatarozott berleti díjfizetesi kotelezettseg terheli a masodik es harmadik keszulek
utan.
• Ket TV-rol harom TV-re torteno bovítes esten 1 db egykartyas keszulek kerul beuzemelesre. Ez esetben
Elofizetot a programcsomag havidíjon kívul berleti díjfizetesi kotelezettseg terheli a harmadik belteri
egyseg utan.
1.3
Digitális közszolgálati csomag
Elofizeto altal rendelheto digitalis kozszolgalati csomag igenybevetelenek feltetelei:
1.3.1 Új megrendelés esetén
Egy televíziora, kizarolag a belteri egyseg megvasarlasaval veheto igenybe a szolgaltatas. A kozszolgalati
csomagnak a díjszabasban meghatarozott havi rendelkezesre allasi díja van. Elofizetonek nincs lehetosege
extra csomagra torteno elofizetesre, annak igenybevetelere.
1.3.2 Meglévő Előfizető esetén
Meglevo Elofizeto eseteben, amennyiben sajat dekoderrel rendelkezik, csak 1 dekoderrel igenyelheto a
Kozszolgalati csomag, így abban az esetben, ha Elofizeto tarskeszulekkel vagy tarskeszulekekkel rendelkezik,
ugy azt koteles lemondani a csomagvaltast megelozoen.
Ha a dekoder Elofizetohoz berletes konstrukcio kereten belul kerult kihelyezesre, ugy azt a Kozszolgalati
csomagra torteno elofizeteskor koteles megvasarolni, mely mellett nincs lehetosege extra csomag–
igenybevetelere, extra csomagra torteno elo–izetesre.
Dekoder - kozszolgalati csomagvaltas eseten torteno - megvasarlasa eseten Szolgaltato az altala eladott
keszulekre egy ev garanciat vallal. Az egyeb, mas díjcsomagot valaszto es berletes konstrukciot megjelolo uj
Elofizetoknek a szerzodeskotest koveto harom honapon belul nincs lehetosege atterni a kozszolgalati
csomagra.
Ezen szolgaltatas elofizetese eseten Elofizetore jelen ASZF valamennyi rendelkezese kotelezo.
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A hasznalt dekoder ara a díjszabasban meghatarozott tablazat szerint kerult meghatarozasra (a jelen pontban
feltuntetett arak 2017. oktober 23-ig erve–yesek):
Előfizetőnél lévő készülék

készülék ára

3 hónap - 1 év

15 000 Ft

1-2 év

10 000 Ft

3 év-

5 000 Ft

1.4
Társasházi Plusz Program megrendelése esetén alkalmazandó feltételek
A szolgaltatas kiepítesenek, igenybevetelenek alapfeltetele a vetelhez szukseges 2 polar kihelyezhetosege vagy
telepíthetosege. Ennek hianyaban Szolgaltato a kiepítest nem vallalja.
Amennyiben a Berendezes felszerelesere lakotelepi hazban (panel, blokkhaz) – 8 vagy annal tobb lakast
tartalmazo tombhazban – kerul sor, fuggetlenul az igenyelt Berendezes típusatol, Szolgaltato fenntartja
maganak a jogot, hogy a tarsashazi kiepíteshez elofeltetelkent szabja a tarsashazbol jelentkezo leendo
Elofizetok írasbeli szandeknyilatkozatat. A jelentkezok szamanak es a nyilatkozatoknak a tarsashazban levo
lakasok 50%-os aranyat kell elernie a kiepítes megkezdesehez.
Ezen szerelesi munkalatok elvegzesenek tovabbi feltetelei:
- a szolgaltatashoz szukseges rendszert az epuletben a Szolgaltato altal megbízott szemely vagy
vallalkozas vegezheti el (csillagpontos rendszer kiepítese);
- a Tarsashaz kepviseletere jogosult szemely beleegyezo nyilatkozata.
A tenyleges kiepítes feltetelei hazankent elteroek lehetnek, melyek mega llapítasahoz Szolgaltato minden
esetben helyszíni felmerest vegez.
A gerinchalozat kiepítesenek teljes koltsege a Szolgaltatot terheli. A kiepített kabel es eszkozrendszer a
Szolgaltato kizarolagos tulajdonat kepezi.
A fent említett feltetelek megletenek hianyaban a csatlakoztatasra nincs lehetoseg, illetve arra kizarolag a jelen
kedvezmenytol eltero, s a Szolgaltato altal kulon megallapított, egyedi feltetelek figyelembe vetelevel kerulhet
sor. Amennyiben jelen pontban foglalt feltetelek barmelyike is hianyzik, az Elofizeto nem jogosult a jelen
pontban meghatarozott díj elleneben igenybe venni a szolgaltatast.
1.5. DIGI Smart CAM és smart kártya (2016. szeptember 1-jétől nem igényelhető):
A muholdas adasok szelesebb koru vetelehez bevezetesre kerul a CA modul egyseg, a DIGI SmartCAM, ami egy
NAGRA CI+ fogado egysegbol es egy hozza rendelt NAGRAVISION kodkartyabol all.
A DIGI Smart CAM es smart kartya a Szolgaltato kizarolagos tulajdonat kepezi, az eszkoz tulajdonjoga az
Elofizetore nem szall at. Az Elofizeto a rendelkezesere bocsatott DIGI Smart CAM-ert es a smart kartyaert teljes
koru felelosseget vallal. A karterítesi díjakat a B3 Fuggelek tartalmazza.
A Szolgaltato nem vallal felelosseget a Vegberendezes (tevekeszulek) helytelen beallítasaert, a Vegberendezes
(tevekeszulek) hibajabol eredo karokert.
A DIGI Smart CAM-et es smart kartyat a Szolgaltato osszeparosítja, így ezek mas eszkozokkel nem
hasznalhatok.
A Vegberendezesek behangolasat, az eszkoz telepíteset, a televízio alkalmassaganak ellenorzeset a Szolgaltato
kiszallasi díj elleneben biztosítja. A Vegberendezes (tevekeszulek) muszaki alkalmatlansagabol, technikai
parametereibol, vagy nem megfelelo minosegebol adodo hibakert a Szolgaltato nem vallal felelosseget.
Egy Elofizeto maximum ketto darab DIGI Smart CAM igenybevetelere jogosult. Az eszkoz igenybevetelere
vonatkozo berleti díjat a B3 Fuggelek tartalmazza. Film Now es/vagy HBO elofizetes eseten az elso DIGI Smart
CAM berleti díjat a Szolgaltato elengedi a Film Now es/vagy HBO elofizetes ideje alatt. A Film Now es/vagy
HBO elofizetes megszunesekor az Elofizeto a (elso) DIGI Smart CAM berleti díjanak megfizetesere koteles.
A jelen mellekletben nem szabalyozott kerdesekben a Szolgaltato ASZF Torzs dokumentuma alkalmazando.
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1.5.1 A DIGI Smart CAM működésének minimum feltételei:
−

a DIGI Smart CAM minden olyan televíziókészülékbe behelyezhető, ami alkalmas a műholdas adások
vételére (DVB-S vagy DVB-S2 tunerrel rendelkezik) és CI+ típusú CA modulok fogadására alkalmas
modulfogadó egységgel rendelkezik. Ezen műszaki paraméterek meglétéről az Előfizetőnek előzebokszen
tájékozódnia kell;
− a DIGI Smart CAM minden olyan set-top-box berendezésbe behelyezhető, ami alkalmas a műholdas adások
vételére (DVB-S vagy DVB-S2 tunerrel rendelkezik) és CI+ típusú CA modulok fogadására alkalmas
modulfogadó egységgel rendelkezik. Ezen műszaki paraméterek meglétéről az Előfizetőnek előzetesen
tájékozódnia kell; a DIGI Smart CAM alkalmas az összes DIGI által továbbított műholdas adás vételére,
azonban a DVB-S tunerrel rendelkező fogadó egység csak az SD felbontású csatornák vételére
− alkalmas, a DVB-S2 tunerrel rendelkező egység úgy az SD, mind a HD minőségben sugárzott csatornák
vételére alkalmas;
− a DIGI Smart CAM-mel letöltött csatornalisták frissítését az Előfizető végzi el.
Minden saját készülék által letöltésre kerülő csatornalista egyedi sorrendű, így a preferált csatorna sorrendjét
az Előfizetőnek kell beállítania.
Igény esetén az ÁSZF-ben meghatározott díjazás ellenében a Szolgáltató vállalja a DIGI Smart CAM beállítását.
Meghibásodás esetén a DIGI Smart CAM a hozzá tartozó smart kártyával együtt kerül kicserélésre.
1.6. A DIGITÁLIS ÉS HD MŰSOROK VÉTELEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS FELTÉTELEK
Valamennyi konstrukcióra (bérlés/vásárlás) alkalmazandó feltételek:
•
•
•

Előfizetésenként maximum 3 darab digitális és HD csatornák vételezésére alkalmas beltéri egység
igényelhető. A 3 darab HD beltériből maximum 2 darab kérhető bérleti konstrukcióval, a 3. kizárólag
vásárlással igényelhető.
Közszolgálati és DIGIMINI programcsomag mellé nem igényelhető a beltéri egység.
A HD csatorna vételére alkalmas beltéri egység bérleti díja: 500 Ft / hó

1.6.1 A beltéri egység cseréje
Amennyiben a már meglévő Előfizető digitális és HD csatornák vételezésére alkalmas beltéri egységre
vagy DIGI Smart CAM-re szeretné cserélni meglévő beltéri egységét, úgy arra az alábbiak szerint van
lehetősége:
a. azElőfizető a Szolgáltató személyes ügyfélszolgálatain személyesen jelentheti be igényét a cserére
vonatkozóan, régi készülékének egyidejű leadása mellett.
b. az Előfizető a Szolgáltató hivatalos elérhetőségein jelezheti cserére vonatkozó igényét, mely
esetben a Szolgáltató a telepítési helyre viszi ki a készüléket, azonban ez esetben kiszállási díj
kerül kiszámlázásra.
Az Előfizető választása szerint az új beltéri egységet vagy megvásárolja, vagy bérli. Az Előfizető a DIGI
Smart CAM-et bérli.
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Amennyiben az Előfizető korábban a Szolgáltatótól már megvásárolt HD beltéri egységet kíván
lecserélni, és azt a Szolgáltatónak leadja, úgy azt az alábbi táblázatban jelölt értékben a Szolgáltató
beszámítja (a jelen pontban feltüntetett árak 2017. október 23-ig érvényesek):
Vásárlástól eltelt idő

Bruttó díj

- 3 hónap

10.000 Ft

4-6 hónap

8.000 Ft

7-12 hónap

6.500 Ft

12-24 hónap

5.000 Ft

Amennyiben az Előfizető csak DUAL típusú beltéri egységgel rendelkezik, és digitális és HD csatornák
vételezésére alkalmas Berendezést igényel, úgy ebben az esetben nincs lehetősége a személyes
ügyfélszolgálaton történő cserére. DUAL típusú beltéri egység cseréjére kizárólag helyszíni csere útján
van lehetőség. DUAL típusú beltéri egység cseréje esetén a kiszállási díjon felül a szerelésnél
felhasznált anyagok ellenértéke is fizetendő.
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B.2. FÜGGELÉK
A műholdas televízió szolgáltatás, valamint a HDMI kimenettel rendelkező
set-top-boxok műszaki, technikai feltételi, illetve a műholdas televízió szolgáltatás minőségi
paraméterei
A célértékek az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével
összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII.27.) NMHH rendeletben
foglaltak szerint kerültek megadásra.
1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ (hálózati minőségi célérték)
1.1
Minőségi mutató meghatározása:
A szolgaltatashoz letesített uj hozzafereseknek, az esetek 80 %-aban teljesített hatarideje, valamint az eves
atlaga (HLI) [megkezdett naptari nap]
1.2
Értelmező kiegészítések:
A mutato csak elofizetoi hozzaferest nyujto szolgaltatas eseteben ertelmezett.
Uj hozzaferes letesítesnek minosul az elso hozzaferes letesítes, az Elofizetonel tovabbi hozzaferes letesítes, ha
a letesítes fizikai megvalosítast igenyel helyhez kotott elofizetoi hozzaferes igenybevetele eseten. Amennyiben
a szolgaltato es az Elofizeto megegyezik, hogy tobb vonal vagy szolgaltatasi tetel megrendeleset lepcsozetesen
teljesíti, akkor minden egyes jovahagyott szallítasi idopont kulon megrendelesnek szamít meresi szempontbol.
Amikor egy igenybejelento tobbfele helyszínen letesített szolgaltatast rendel, akkor a szolgaltatasnak az egyes
helyszíneken torteno biztosítasa kulon megrendelesnek szamít meresi szempontbol.
1.3

Kizárt esetek:
•
•
•
•

visszavont megrendelesek,
az uj elofizetoi hozzaferesi (fizikai) pont letesítese nelkuli bekapcsolas
ha a letesítes az elofizetoi hozzaferesi ponthoz valo bejutastol fugg es ez nem lehetseges a megkívant
idoben
ha az igenylo halasztast, vagy kesobbi idopontot kert a letesítesre.

1.4
A mért jellemzők:
A mutato szamítasahoz a megvalosult letesítesek (teljesult megrendelesek) kerulnek felhasznalasra. A
kovetkezo evre athuzodo letesíteseket a megvalosulas eveben kell figyelembe venni. A szolgaltatashoz valo uj
hozzaferes letesítesek ideje (HLI): Az adatgyujtesi idoszakban megvalosult letesítes idopontja es az ervenyes
megrendeles idopontja kozott eltelt ido napokban. Ervenyesnek tekintheto a megrendeles, ha az mindket fel
altal elfogadott. A megrendeles az elofizetoi szerzodes.
1.5
Minőségi mutató származtatása:
Szamítassal, a letesítesi ido szerint novekvo sorrendbe teve az eseteket, a darabszam szerinti also 80 %-nak
az idobeli felso korlatja. Az eves atlag eseteben ertelemszeruen atlagszamítas szerint.
1.6
Eltérés esetén tett intézkedések:
Ha az uj hozzaferesi ido tekinteteben tullepnenk a vallalt erteket akkor az osszes folyamatban reszt vevo
osztaly intezkedeset kell elrendelni kezdve az igenybejelentestol egeszen a bekotesig.
célérték:

15 nap
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2. MINŐSÉGI PANASZ HIBAELHÁRÍTÁSI IDEJE (hálózati minőségi célérték)
2.1
Minőségi mutató meghatározása:
A minosegi panaszok alapjan indított hibaelharítasnak az esetek 80 %-aban teljesített hatarideje
(MHI)[megkezdett ora]
2.2
Értelmező kiegészítések:
Statisztikai szempontbol a megkezdett orakba beleszamítandok az unnep- es munkaszuneti napok is.
2.3
Minőségi panasz:
Szolgaltato hiba behatarolo eljarasa eredmenyekent valos, az erdekkorebe tartozo, szolgaltatasminoseggel
osszefuggo hibakra vonatkozo elofizetoi bejelentes (hibabejelentes).
2.4
Hibabejelentés:
Az Elofizeto altal tett olyan bejelentes, amely az elektronikus hírkozlesi szolgaltatas nem elofizetoi szerzodes
szerinti teljesítesevel, így kulonosen a szolgaltatas minosegenek romlasaval, mennyisegi csokkenesevel, vagy
igenybeveteli lehetosegenek megszunesevel kapcsolatos. Tobbvonalas, tobbcsatornas elofizetoi hozzaferesrol
bejelentett hibakat egy hibanak kell tekinteni, a bekapcsolt, erintett vonalak, csatornak szamatol fuggetlenul.
A hibaelharítasi ido csak azokra az esetekre vonatkozik, ahol a szolgaltato az Elofizetovel az ASZF szerinti
hibaelharítasi feltetelekkel szerzodik.
2.5

Kizárt esetek:
• vegberendezes hibaja (pl. TV keszulek)
• ha a javí–as az Elofizeto telephelyenek eleresetol fugg e– ez a hozzaferes - a szolgaltato erdekkoren
kívul eso okok miatt - nem lehetseges a megkívant idoben
• az Elofizeto keri a javítas elhalasztasat
Az erteket az adatgyujtesi idoszakban elharított hibakra kell alapozni, tekintet nelkul arra, hogy mikor
jelentettek be a hibat.
2.6
A mért jellemzők:
Bejelentett minosegi panaszok hibaelharítasi ideje (MHI): Az adatgyujtesi idoszakban a szolga–tato
halozataban, vagy–barmely azzal osszekapcsolt halozatban, a - szolgaltatot terhelo - hibak kijavítasi ideje,
amely a hibafelveteltol a szolgaltatas megfelelo minosegu ismetelt rendelkezesre allasaig eltelt megkezdett
orak szama
2.7
Minőségi mutató származtatása:
Szamítassal, a hibaelharítasi ido szerint novekvo sorrendbe teve az eseteket, a darabszam szerinti also 80 %nak az idobeli felso korlatja.
2.8
Eltérés esetén tett intézkedések:
Ha a hibaelharítas idejeben tullepnenk a vallalt erteket, akkor az adott teruletet kell felszolítani a surgos
intezkedesre a hiba rogzítesetol a helyszínen vegzett tenyleges javítasaig terjedoen.
célérték:

72 óra
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3. A SZOLGÁLTATÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA (hálózati minőségi célérték)
3.1
Minőségi mutató meghatározása:
A szolgaltatas-igenybevehetoseg tenyleges idotartamanak aranya az adatgyujtesi idoszak teljes elvi
szolgaltatasi idejehez kepest. (RA) [%]
3.2
Értelmező kiegészítések:
Szolgaltatas igenybevehetoseg tenyleges idotartama az az idoszak, amikor az Elofizetok a szolgaltatast valoban
igenybe vehetik, fuggetlenul attol, hogy a szolgaltatas kieseset az egyes Elofizetok erzekeltek-e. Szolgaltataskiesesnek nevezzuk, amikor a szolgaltatas az Elofizeto szamara nem igenybe veheto.
A szolgaltatas-kieses idotartamaba tartozik:
• a szolgaltatas varatlan meghibasodas miatti szunetelese,
• a szolgaltatas tervezett atalakítas, felujítas, karbantartas miatti szunetelese.
3.3
•
•

Kizárt esetek:
a szolgaltatas Elofizeto keresere torteno szunetelese,
a Magyarorszag honvedelmi, nemzetbiztonsagi, gazdasagi es kozbiztonsagi erdekeinek vedelmeben a
jogszabalyok altal eloírt modon torteno szunetelese,

3.4
A mért jellemzők:
Szolgaltatas-kieses teljes idotartama (SZKT): a szolgaltatas-kieses regisztralasatol a szolgaltatas
helyreallítasaig eltelt osszes ido.
Teljes elvi szolgaltatasi idotartam (SZT): Azt az idotartamot reprezentalja, amely esetben a szolgaltato minden
Elofizeto szamara a teljes szolgaltatas-nyujtasi idoszakban szolgaltatas-kieses nelkul lenne kepes szolgaltatni.
3.5
Minőségi mutató származtatása:
Az adatgyujtesi idoszakban a szolgáltatás-kiesés teljes időtartamát (SZKT) el kell osztani a teljes elvi
szolgáltatási időtartamával (SZT) ezt ki kell vonni 1-bol es az eredmenyt szorozni kell 100-zal.
Szolgáltatás-kiesés teljes időtartama (SZKT): szolgaltato altal regisztralt szolgaltatas-kiesesben erintett
elofizetoi szam szorozva a szolgaltatas-kieses idejevel (oraban)
Teljes elvi szolgáltatási időtartam (SZT): az adatgyujtesi idoszakban a szolgaltatas nyujtasara fordított napok
szama (alt. 365) szorozva 24 oraval, es szorozva az atlagos elofizetoi szammal.
3.6
Eltérés esetén tett intézkedések:
Ha a rendelkezesre allas tekinteteben tullepnenk a vallalt erteket, akkor a head-end team-et, (a musorjeltovabbítasert felelos osztalyt) kell ertesíteni, illetve felszolítani a javítasra.
célérték:

95 %
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4. BEÉRKEZŐ HÍVÁSOK (hálózati minőségi célérték)
4.1
Minőségi mutató meghatározása:
Az ugyfelszolgalati mu–kahelyeknel az altalanos s–erzodesei feltetelekben meghatarozott - legfeljebb 120
masodperc - erteken belul lekezelt ellenorzo hívasoknak es az osszes kezdemenyezett ellenorzo hívasoknak
az aranya ketto tizedes jegy pontossaggal. Jelentkezesnek szamít az automata sorolo, ill. az ugyintezo
jelentkezese.
4.2
A mért jellemzők:
A szamlaloba be kell írni az altalanos szerzodesi feltetelekben meghatarozott erteken belul jelentkezett
hívasok szamat. A nevezobe kell írni az osszes hívas szamat.
4.3
Eltérés esetén tett intézkedések:
Ha a telefonos ugyfelszolgalatunk 60 masodpercen beluli bejelentkezesenek aranya tullepi a vallalt erteket,
akkor a call center osztalyt kell ertesíteni, illetve felszolítani a javítasra.
megnevezés
Ugyfelszolgalat ugyintezojenek 60 masodpercen beluli bejelentkezesenek aranya

célérték:
75 %

5. ELŐFIZETŐI PANASZOK SZÁMA
5.1
Minőségi mutató meghatározása:
Az adatgyujtesi idoszakban bejelentett elofizetoi panaszok szama ezer Elofizetore vetítve (BP) [db/ezer
Elofizeto]
5.2
Értelmező kiegészítések:
Bejelentett elofizetoi panasz: az Elofizeto altal a szolgaltatonal az adott szolgaltatasra vonatkozoan írasban,
telefonon, illetve szemelyesen bejelentett panasz.
5.3
A mért jellemzők:
Bejelentett elofizetoi panaszok szama (BPSZ) [db]
Atlagos Elofizetoi szam (AESZ): az adatgyujtesi idoszak elejen es vegen nyilvantartott Elofizetok szamanak
szamtani atlaga [Elofizeto]
5.4
Minőségi mutató származtatása:
A bejelentett elofizetoi panaszok szama osztva az adatgyujtesi idoszak atlagos elofizetoi szamaval es az így
kapott ertek szorozva 1000-rel.
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6. MINŐSÉGI PANASZOK SZÁMA
6.1
Minőségi mutató meghatározása:
A minosegi elofizetoi panaszok szama ezer Elofizetore vetítve (MP) [db/ezer elofizeto] vagy [db/Elofizeto]
6.2
Értelmező kiegészítések:
Minosegi panasz: Az ASZF-ben meghatarozott minosegi mutatok teljesítesere, vagy szolgaltatasminoseggel
osszefuggo hibakra vonatkozo elofizetoi bejelentes.
6.3
A mért jellemzők:
Minosegre vonatkozo panaszok szama (MPSZ) [db]
Atlagos elofizetoi szam (AESZ): az adatgyujtesi idoszak elejen es vegen nyilvantartott Elofizetok szamanak
szamtani atlaga [Elofizeto]
6.4
Minőségi mutató származtatása:
A minosegre vonatkozo panaszok szama osztva az atlagos elofizetoi szammal es a kapott ertek szorozva 1000rel.
7. A JOGOS MINŐSÉGI PANASZOK SZÁMA
7.1
Minőségi mutató meghatározása:
Az adatgyujtesi idoszakban jogosnak elismert minosegi panaszok szama ezer Elofizetore vetítve (JP) [db/ezer
Elofizeto] vagy [db/Elofizeto]
7.2
Értelmező kiegészítések:
Minosegi panasz: Az ASZF-ben meghatarozott minosegi mutatok teljesítesere, vagy szolgaltatasminoseggel
osszefuggo hibakra vonatkozo elofizetoi bejelentes.
Jogosnak elismert panasz: a szolgaltato ASZF-jeben meghatarozott erdekkorebe tartozo, a szolgaltato altal
vagy jogorvoslat utjan elismert panasz.
7.3
A mért jellemzők:
Jogosnak elismert panaszok szama (JPSZ) [db]
Atlagos elofizetoi szam (AESZ): az adatgyujtesi idoszak elejen es vegen nyilvantartott Elofizetok szamanak
szamtani atlaga [Elofizeto]
7.4
Minőségi mutató származtatása:
A minosegre vonatkozo panaszok szama osztva az atlagos elofizetoi szammal es a kapott ertek szorozva 1000rel.
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8. AZ ÜGYINTÉZÉS ELLENI PANASZOK SZÁMA
8.1
Minőségi mutató meghatározása:
Az ugyintezes elleni panaszok szama ezer Elofizetore vetítve (ÜGYP) [db/ezer Elofizeto] vagy [db/Elofizeto]
8.2
Értelmező kiegészítések:
Ugyintezes elleni panasz: az ugyintezes eljarasaval, illetve az eljaro munkatars szemelyevel kapcsolatban
felmerult Elofizetoi elegedetlenseg szolgaltato fele torteno kinyilvanítasa.
8.3
•
•

Kizárt esetek:
a szamlapanasz
a minosegi panasz

8.4
A mért jellemzők:
Ugyintezes elleni panaszok szama (ÜPSZ) [db]
Atlagos elofizetoi szam (AESZ): az adatgyujtesi idoszak elejen es vegen nyilvantartott Elofizetok szamanak
szamtani atlaga [Elofizeto]
9. MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL-TOVÁBBÍTÁSRA MEGHATÁROZOTT MINŐSÉGI JELLEMZŐK AZ
ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONTON (egyedi minőségi célérték) (BER, MER, C/N)
9.1
Minőségi mutató meghatározása:
Az adatgyujtesi idoszakban az elofizetoi atadasi pontokon mert valamennyi frekvencia es polar modulacioshibaaranyanak, bit-hibaaranyanak es jel-zaj viszonyanak az esetek 80 %-aban teljesített erteke. Ennek
meghatarozasa az orszag teruleterol reprezentatívan osszegyujtott adatlapok alapjan tortenik.
9.1.1 A mérést végző munkatársak feladata:
A fenti meresi pontokon, kalibralt muholdas meromuszerrel meg kell merni valamennyi frekvencia es polar:
- bithibaarany hibajavítas elott
- bithibaarany hibajavítas utan
- modulacios hibaaranyat
- jel-zaj viszonyat
megnevezés

célérték:

bithibaarány hibajavítás előtt

< 0,003

bithibaarány hibajavítás után

< 0,00000001

modulációs hibaarány

> 8 dB

jel-zaj viszony

> 9 dB
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B.3. FÜGGELÉK
díjszabásai

A Szolgáltató által alkalmazott műholdas szolgáltatás díjcsomagjai,

Előfizetői csomagok havi díjai 2016. október 31-ig:
Előfizetői csomag megnevezése
DIGIMINI havi díja
DIGITV havi díja
DIGI Film
Felnott csomag
Digitalis kozszolgalati csomag rendelkezesre allasi díja
HBO Super Pak havi díja
HBO Super MaxPak havi díja
FilmMix csomag

Előfizetői csomag díja
1.400 Ft
3.000 Ft
300 Ft
10 Ft
1.200 Ft
3.000 Ft
3.600 Ft
500 Ft

Előfizetői csomagok havi díjai 2016. november 1-jétől:
Előfizetői csomag megnevezése
DIGIMINI havi díja
DIGITV havi díja
Film Now
Felnott csomag
Digitalis kozszolgalati csomag rendelkezesre allasi díja
HBO Super Pak havi díja
HBO Super MaxPak havi díja
FilmMix csomag

Előfizetői csomag díja
1.700 Ft
3.300 Ft
300 Ft
10 Ft
1.200 Ft
3.000 Ft
3.600 Ft
500 Ft

A FilmMix csomag havi díja 2018. január 1-jétől:
Előfizetői csomag megnevezése
FilmMix csomag

Előfizetői csomag díja
400 Ft

DIGI és a DIGI+ csomagok 2015. július 1. napjától nem igényelhető díjcsomagok.
Az HBO Pak és az HBO MaxPak, valamint a CINEMAX csomagok 2016. február 1. napjától nem igényelhető
díjcsomagok.
Műsorterjesztési szolgáltatás esetén, amennyiben az Előfizetői Szerződés szerint kínált csatornák közül egy
vagy több csatorna kikerül, a Szolgáltató az ezt követő naptól csak az Előfizetői Szerződés szerint kínált
csatornák számához képest igénybe vehető csatornák számával arányos díjat számíthat fel az érintett
Előfizetőnek, kivéve, ha az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban: Eht.) 132. § (2)
bekezdésének d) pontja szerinti előfizetői szerződésmódosítást a kínált csatornákban bekövetkezett változás
indokolja.
2015. július 1. napjától a DIGI és a DIGI+ csomagok már nem igényelhető csomagok:
Előfizetői csomag megnevezése
DIGI havi díja
DIGI+ havi díja

Előfizetői csomag díja
2.700 Ft
3.000 Ft
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2015. szeptember 1. napján megszűnik a DIGI és DIGI+ díjcsomag. Azok az Előfizetők, akik 2015. július 1. napja
előtt DIGI, illetve DIGI+ műholdas televízió szolgáltatásra kötöttek előfizetői szerződést, 2015. szeptember 1.
napjától átkerülnek a DIGITV csomagba. Azok az Előfizetők, akik a DIGI illetve DIGI+ csomagra határozott idejű
előfizetői szerződést kötöttek, ők a határozott idő lejártát követően- az Előfizető ellenkező nyilatkozata
hiányában- automatikusan a DIGITV szolgáltatást vehetik igénybe, az ÁSZF „B” Mellékletének „B.3”
Függelékében meghatározott havi díjért.”
2016. február 1. napjától az HBO Pak, az HBO MaxPak és a CINEMAX csomagok már nem igényelhető
csomagok:
Előfizetői csomag megnevezése
HBO Pak havi díja
HBO MaxPak havi díja
CINEMAX havi díja

Előfizetői csomag díja
3.000 Ft
3.600 Ft
1.200 Ft

Egyszeri díjak
Díj megnevezése

Összege

Belepesi díj
500 Ft
Szerelesi díj (1 db TV-re)
11.500 Ft
Szerelesi díj (2 db TV-re)
13.000 Ft
Szerelesi díj (3 db TV-re)
14.500 Ft
Szerelesi díj (tarskeszulek eseten, 2. keszulek)
4.500 Ft
Szerelesi díj (tarskeszulek eseten, 3. keszulek)
10.000 Ft
Szerelesi díj (tarskeszulek eseten, 2. es 3. keszulek)
10.000 Ft
Kartya aktivalasi díj (kartyankent)
6.000 Ft
Athelyezes (1 le es 1 felszereles díja)
5.000 Ft
Athelyezesi díj (epuleten belul)
10.000 Ft
Kiszallas díja
5.000 Ft
Helyszíni intezkedes eseten a szuneteleshez kapcsolodo 2.500 Ft
visszakapcsolasi kiszallasi díj
Szerzodeses adatok modosítasanak díja
Ingyenes
Szerzodes atírasa (uj tulajdonosra)
3.600 Ft
A korlatozott szolgaltatassal aranyos díj merteke
Szolgaltato nem alkalmaz díjat
Korlatozas feloldasi díj
5000 Ft
Kikapcsolt szolgaltatas visszakapcsolasi díja
5000 Ft
Kartyapotlas
díja
kartyankent
(elveszett
vagy 6.000 Ft
megrongalodott kartya potlasa eseten)
Kartyapotlas díja kartyankent (az eszkoz nem 10 000Ft
rendeltetesszeru hasznalatanak betudhatoan elveszett vagy
megrongalodott kartya potlasa esetboksz
Programcsomag modosítas díja
1.200 Ft
HDMI Set-top-box vetelara
70.000 Ft
HD belteri egyseg vetelara
15.000 Ft
HD belteri egyseg csere kiszallasi díj
4.000 Ft
DIGI Smart CAM csere kiszallasi díj
4.000 Ft
ASZF igenylese nyomtatott formaban
1.000 Ft
Tetore torteno szereles
5.000 Ft
Rezsi, oraber (szerelesnel)
5.000 Ft
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Elofizeto reszere elofizetoi bejelentesenkent egy alkalommal 0 Ft
a hangfelvetel masolasanak díja
Hangfelvetel masolasanak díja
1.000 Ft
Fizetesi felszolítas ertesítes
600 Ft
Díj megnevezése
Szolgaltatas korlatozas ertesítes
1.000 Ft
Ertesítes felmondasrol
900 Ft
Csekk potlasanak díja
500 Ft
Szamlamasolat keresenek díja
1.000 Ft

Összege

Egyéb havi díjak
Díj megnevezése
DIGITV Programcsomag szunetelesi díja (Elofizeto keresere 500 Ft
torteno szuneteles eseten)
DIGI+ Programcsomag szunetelesi díja (Elofizeto keresere 500 Ft
torteno szuneteles eseten)
DIGI Programcsomag szunetelesi díja (Elofizeto keresere 400 Ft
torteno szuneteles eseten)
DIGIMINI Programcsomag szunetelesi díjabokszlofizeto 250 Ft
keresere torteno szuneteles eseten)
HDMI Set-top-box havi berleti díja
1.000 Ft
HD belteri egyseg havi berleti díja
500 Ft
SD belteri egyseg havi berleti díja
300 Ft
DIGI Smart CAM berleti díja
200 Ft

Összege

Kártérítési díjak
Anyag megnevezése
Egykartyas belteri egyseg
Ketkartyas beltebokszegyseg
Smart kartya
HDMI Set-top-box
Tapkabel, 230 V
SCART kabel vegyes
SCART HD MINI DIN 9 PIN kabel
RCA kabel vegyes
RCA-SCART kabel
HDMI kabel
Infraport
Tavkapcsolo
Kaon NA 1000HD doboz
DIGI Smart CAM
DIGI Smart CAM smart kartya
Kulso tapegyseg

Bruttó ár
15.000 Ft
20.000 Ft
10.000 Ft
60.000 Ft
200 Ft
400 Ft
900 Ft
400 Ft
400 Ft
1.500 Ft
200 Ft
2.000 Ft
500 Ft
8.000 Ft
2.000 Ft
1.600 Ft

Egység
/darab
/darab
/darab
/darab
/darab
/darab
/darab
/darab
/darab
/darab
/darab
/darab
/darab
/darab
/darab
/darab
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Szerelésnél felhasznált anyagok árlistája

Anyag megnevezése

Bruttó ár

Egység

3 LÁBÚ ANTENNAÁLLVÁNY (1,2M)

15 000 Ft

/darab

110 CM PARABOLA ANTENNA

14 500 Ft

/darab

ALÁTÉT

60 Ft

/darab

ÁRBÓCBILINCS VEGYES

260 Ft

/darab

ÁRBÓCSAPKA

25 Ft

/darab

ÁRBÓCCSŐ HORGANYZOTT 1,5M 5/4"

2 650 Ft

/darab

ÁRBÓCCSŐ HORGANYZOTT 2M 5/4"

3 050 Ft

/darab

ÁRBÓCCSŐ HORGANYZOTT 3M 5/4"

4 400 Ft

/darab

AUDIO-VIDEO KÁBEL

400 Ft

/darab

BETON JÁRDALAP

700 Ft

/darab

CSATLAKOZÓ, TELEFON

16 Ft

/darab

CSATLAKOZÓ, F15-1 (RG11 TŰS)

180 Ft

/darab

CSAVAR 8x100

45 Ft

/darab

CSAVAR 8x120

50 Ft

/darab

CSŐTARTÓ TRAPÉZ 20 CM

1 250 Ft

/darab

CSŐTARTÓ TRAPÉZ 30 CM

1 400 Ft

/darab

CSŐTARTÓ TRAPÉZ 40 CM

1 550 Ft

/darab

ELTARTÓ (ERKÉLY) 20 CM

2 600 Ft

/darab

ELTARTÓ (ERKÉLY) 40 CM

3 050 Ft

/darab

ELTARTÓ (ERKÉLY) 60 CM

3 450 Ft

/darab

F CSATLAKOZÓ RG-6

45 Ft

/darab

FALIKAR C35

1 150 Ft

/darab

FALIKAR C45

1 150 Ft

/darab

FALITARTÓ TALPAS 30 CM

2 800 Ft

/darab

FALITARTÓ TALPAS 40 CM

3 050 Ft

/darab

FALITARTÓ TALPAS 60 CM

3 400 Ft

/darab
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FEJ, LNB OKTO

12 500 Ft

/darab

FEJ, LNB QUAD

4 350 Ft

/darab

FEJ, LNC

1 100 Ft

/darab

FEJ, TWIN LNB

3 000 Ft

/darab

FEJ QUATTRO

4 200 Ft

/darab

F-TOLDÓ

50 Ft

/darab

HDMI KÁBEL

700 Ft

/darab

KÁBEL KOAX RG-6

65 Ft

/méter

KÁBEL KOAX RG-6, ÖNTARTÓS

75 Ft

/méter

KÁBEL, RG11 FÖLD

150 Ft

/méter

KÁBEL, RG11 LÉG

160 Ft

/méter

KÁBEL, TELEFON

20 Ft

/méter

KÁBELKÖTEGELŐ 140

5 Ft

/darab

KÁBELKÖTEGELŐ 200

10 Ft

/darab

KÁBELKÖTEGELŐ 290

15 Ft

/darab

KÁBELRÖGZÍTŐ BILINCS (RG-6)

5 Ft

/darab

KOAX DÜGÓ FÉM

110 Ft

/darab

KOAX HÜVELY FÉM

100 Ft

/darab

MENETESSZÁR 8 MM

250 Ft

/darab

MULTISWITCH 12-ES

20 000 Ft

/darab

MULTISWITCH 8-AS

15 500 Ft

/darab

MULTISWITCH 4-ES

10 500 Ft

/darab

SAT-TV DIPLEXER

950 Ft

/darab

SCART-HD MINI DIN 9 PIN KÁBEL

900 Ft

/darab

SCART-RCA adapter

400 Ft

/darab

SPLITTER 2-ES SAT-OS (4dB)

450 Ft

/darab

TALPBILINCS

750 Ft

/darab

TETŐLEMEZ, BRAMAC

6 100 Ft

/darab

TETŐLEMEZ, MŰANYAG

850 Ft

/darab

TIPLI + CSAVAR HŐSZIGETELÉSHEZ 4db

600 Ft

/darab
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TIPLI+CSAVAR FALITARTÓHOZ 4 db

300 Ft

/darab

TIPLI 12X100

50 Ft

/darab

TIPLI 12X120

50 Ft

/darab

TÜKÖR+SZERELÉSI KELLÉKEK

6 000 Ft

/darab

VEGYES CSAVAR

35 Ft

/darab

VEGYES TIPLI

50 Ft

/darab

TETŐLEMEZ, MŰANYAG GÜMI VÍZZÁRÓVAL

1 000 Ft

/darab

A fenti arak, díjak az AFA-t tartalmazzak.
A Szolgaltato fenntartja maganak a jogot, hogy az altala biztosított akciok, kedvezmenyek kereteben a fenti
araktol eltero díjszabast allapítson meg.
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B.4. FÜGGELÉK

Műholdas műsorszórás műszaki paraméterei

Rendelkezésre állási terv

Satellite pozíció:

Riport
készült a:

Digi TV /
Budapest-nek

Transponder:

72.0

312/312 (S3/S3)

Total D/L EIRP Avail. at
be/bp [dBW]:

45.1 / 53.4

161.4

Total D/L EIRP Used at
be/bp [dBW]:

45.1 / 53.4

46.7 / 55.1

Total BW Used [MHz]:

72.0

-77.4 / -84.4

Xp Operational Mode:
Two-carrier

1-242KJ-v6

Sat. D/L EIRP at
be/bp [dBW]:

Készült

Date: 12 Apr
2005

SFD at be/bp
[dBW/m2]:

Band Up/Dw [MHz]:
STRIP7
v1.5.0f

Total lease resource
[MHz]:

Sat. TWT Power
[Watts]:
Opportunity-ID
/ SSR-ID

Alkalmazás:

IS-1002 @ 359.00°E

Polarization Up/Dw:

OBO= -1.7 dB

(13919 - 13991) / (12669 - 12741)
V/H
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Antennas

Diameter
[m]

Gtx
[dBi]

6.3

57.5

G/T
[dB/K]

Latitud
e
[°N]

Longitude
[°E]

44.53

40569

Xpol
[dB]

Location (Nearest City and
Country)

TOTAL HPA
Power [W]

Notes

HUB

BUCH63

Budapest – Hungary

580

Remotes

Grid for Remotes = 0.04°

Rem-1

0.60

15.2

26.0

According to attached plot

G/T @ 35.0°EL angle; Tlna = 57.0°K; VSWRlna = 2.2; Feed losses = 0.2 dB

Rem-2

0.76

17.3

26.0

According to attached plot

G/T @ 35.0°EL angle; Tlna = 57.0°K; VSWRlna = 2.2; Feed losses = 0.2 dB

Per Carrier Link Parameters and Results

Tx E/S

BUDH63

Rx E/S

Remotes

PEB

b.e. D/L
EIRP

C/N
thres
h.

Clear Sky
C/N

Eb/No
thresh.

Clear Sky
Eb/No

[MHz
]

[MHz
]

[dBW]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[%/yr]

36.00

36.0

42.0

7.3

9.0-11.1

5.9

7.6-9.7

>=
99.50

72.00

72.0

45.0

Carrier Type

Noise
BW

Space
Factor

Alloc.
BW

#, Type, [I.R, OH, FEC, RS,
modulation]

[MHz]

(Rolloff)

2 x DIG (37.3 Mbps, OH=0.0%, 3/4 FEC,
RS=188/204, QPSK)

27.00

1.33

TOTAL:

2 Carrier
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Link
U/L
Availab EIR
.
P

HPA
size

HPA OBO

WGL

UPC

[dB
W]

(Watt)

[dB]

[dB]

[dB]

76.
1

290.0

3.0

3.0

0.0
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Gx
app
rvl

n/a
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