Tisztelt Előfizetőnk!

Tájékoztatjuk, hogy a UPC digitális kábelhálózatának fejlesztésével összefüggésben 2014. október 28-ától
a jelenleg Ön által is igénybe vett analóg kábeltévé csomag megszűnik. Ezt követően a hagyományos
analóg módon már csak a megváltozott csatornakínálatú analóg csomagunk áll majd rendelkezésre.
Ugyanakkor Önnek továbbra is lehetősége lesz arra, hogy a megszokott, teljes csatornaválasztékot
nézhesse, immár korszerű, digitális szolgáltatás keretében.
A Ditel Kft az Ön lakóterületén is tovább fejleszti kábelhálózatát. Folyamatosan egyre változatosabb digitális
televíziós szolgáltatást kínálunk, melyhez egyre több hagyományos analóg kábeltelevíziós kapacitást
szükséges felszabadítani. Az úgynevezett „digitális átállás” a kábelhálózaton fokozatosan valósul meg, nem
szűnik meg egyszerre a hagyományos analóg TV-szolgáltatás, úgy, mint ahogy az a közelmúltban a
földfelszíni, antennás műsorsugárzás esetében történt. A digitális fejlesztések következtében azonban
műszaki okokból fokozatosan nekünk is csökkentenünk kell az eddigi analóg tévécsatornák számát.
Amennyiben Ön a jelenlegi analóg csomag összes csatornáját továbbra is élvezni szeretné, ezt a korszerű
digitális kábeltévé szolgáltatásunk igénybevételével teheti meg, mely igényét kérjük, jelezze a 06-1-9994295.-ös telefonszámon, vagy a ditel@ditel.hu email címen. A digitális csomagok tartalmát és árát a
www.ditel.hu honlapon tekintheti meg.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön nem kívánja igénybe venni a kedvezményes digitális
televíziózási lehetőséget, úgy október 28-át követően csak a jelenlegi csomagjánál szűkebb kínálatú
analóg csomagot áll módunkban biztosítani.

Hogyan veheti igénybe a Ditel analóg kábeltévé szolgáltatást?
2014. október 28-án az Ön számára automatikusan az Ön régi csomagját felváltó, a tájékoztatóban megjelölt
analóg tévé csomag válik elérhetővé. Ezzel kapcsolatosan semmi külön teendője nincsen. Amennyiben e
szolgáltatás díját Ön a Ditel Kft. számára befizeti, azt a Ditel Kft úgy tekinti, hogy a szolgáltatásra 2014.
október 28-ai kezdő nappal, ráutaló magatartással előfizetői szerződés jött létre. Így megszakítás nélkül
élvezheti a televíziós szolgáltatást.
Az átállás időpontja: 2014. október 28.

2014. október 28-ig a jelenlegi analóg kábeltévé csomagja elérhető marad. Az új analóg csomag
csatornakínálata 2014. október 28-ától érhető el, a levél végén megtalálja a csatorna kiosztást.

Egyéb tudnivalók
Fenti indokokra tekintettel az Ön analóg csomagra kötött előfizetői szerződését – hivatkozva az elektronikus
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 134. § (2) bek. rendelkezésében foglaltakra – ezúton 30 napos
határidővel, egyoldalú szerződés módosítással, 2014. október 28. napjára megváltoztatjuk.
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Tájékoztatjuk, hogy a levelünkben kínált analógszolgáltatási csomagot Önnek elkötelezettség nélkül,
határozatlan idejű szerződés keretében, bruttó 2000 Ft havidíjon kínáljuk. A szerződés egyéb feltételei
megegyeznek az analóg csomagra kötött előfizetői szerződésének tartalmával.
Bízunk benne, hogy fejlesztéseinknek a jövőben Ön is élvezni fogja az előnyeit.
További kellemes televíziózást kívánunk!
Budapest, 2014. szeptember 5.
Üdvözlettel:
Ditel 2000. Kft.
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