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HBO ELŐFIZETÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről   
A   Kábelüzemeltető és az   Előfizető:
  Szerződés száma :5946
  Neve:     TECHNIKAI SZENTGOTTHÁRD
  Címe:    9970   SZENTGOTTHÁRD
      MÁRTÍROK U.   2.   
továbbiakban "Előfizető" között az alábbiak szerint:

1. A Kábelüzemeltető biztosítja a HBO fizetős televíziós mozicsatornák műholdas jelét a jelen szerződést
aláíró előfizető részére   2010. -tól.
2. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a HBO fizetős televíziós mozicsatorna szolgáltatása nem képezi
részét az egyéb kábeltelevíziós műsorcsomagoknak, és kizárólagosan csak akkor fogható, ha mind a
kábeltelevíziós, mind a mozicsatorna havi előfizetési díja rendszeresen befizetésre kerül.
3. A havi előfizetési díj ellenében Kábelüzemeltető kódolatlan adást biztosít az Előfizető részére.
4. Az Előfizető a következő díjat fizeti a HBO mozicsatornákért:
 HBO Pak: 2.430,-Ft/hó 2.000,-Ft/hó hűségnyilatkozattal.
 HBO Max Pak:  3.300,-Ft/hó 2.500,-Ft/hó hűségnyilatkozattal.
5. Az előfizetői díj tárgy hó 20. napjáig fizetendő egy összegben a következőképpen:   
 készpénz, átutalás, csekk
6. A havi előfizetési díjak emelésének jogát előzetes tájékoztatás alapján a Kábelüzemeltető fenntartja. A
Kábelüzemeltető köteles az esetleges ár-, vagy egyéb változás előtt 30 nappal az előfizetőt tájékoztatni
levélben a városi TV műsorában és Képújságjában. Az előfizető a tájékoztatás ilyen módját tudomásul
veszi és elfogadja.
7. Esetleges adatváltozás esetén az Előfizető köteles a Kábelüzemeltetőt a változásról 15 napon belül
levélben vagy személyesen értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő esetleges kár az előfizetőt terheli,
amit ő tudomásul vesz.
8. Az Előfizető jelen szerződést a bejelentést követő nyolc napon belül szüntetheti meg, a bejelentést
írásban, személyesen, vagy e-mailben teheti meg.   
9. A díjfizetési kötelezettségét elmulasztó előfizetőt a Kábelüzemeltető a HBO adásából fizetési felszólítás
után kizárja. A Kábelüzemeltető jogosult a szerződés azonnali hatályú írásbeli felmondására.
10. A szerződés lejártakor az Előfizető köteles 5 napon belül, de legkésőbb a hónap utolsó munkanapjáig a
Kábelüzemeltető felé fennálló tartozásait rendezni.
11. Az előfizetési díj késedelmes fizetése esetén az Előfizető a Ptk.-ban rögzített késedelmi kamat
fizetésére köteles azzal, hogy a Kábelüzemeltető az Előfizető felé jogosult áthárítani az előfizetési díj
késedelmes megfizetéséből eredő kárát, valamint megszünteti a HBO műsor átadását.
12. Minden felmerült panasszal és észrevétellel kérjük, forduljon Kábelüzemeltetőjéhez vagy a HBO
Magyarország Műsorkészítő ZRt-hez. (Budapest, 1117 Irinyi J. út 4-20.)
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
14. A szerződő felek a megállapodást elolvasták, megértették, és jóváhagyólag aláírták.
Szentgotthárd,   2017.10.12

  .........................................     .............................................
   Kábelüzemeltető      Előfizető


