Tisztelt Ügyfelünk !
Tájékoztatjuk, hogy 2016.06.15. nappal néhány pontban módosul a Kábel-TV, az Internet és a Telefon ÁSZFünk az alábbiak szerint.
Lényegi változás: A havi szolgáltatási díjak megfizetési határideje a hónap végéről az adott hónap 20.-ára
változik. Tehát a május havi számlát május 20-ig szükséges befizetni, a júniusit pedig június 20.-ig és így
tovább. Kérjük, figyeljen oda fokozottan a határidők betartására, mert rövidülnek az esetleges értesítési és
felszólítási idők. A szolgáltatások korlátozása is sokkal hamarabb megtörténhet egy esetleges nemfizetés után.
Annak érdekében, hogy Ön nyomon tudja követni havi számláit és befizetéseit létrehoztunk egy internetes
oldalt, ahol megtekintheti egyenlegét.
A böngészőbe ezt írja be: https://ugyfelkapu.parisat.hu , majd a Bejelentkezés fülre kattintva a
Felhasználónévhez a saját Ügyfélszámát, Jelszóhoz pedig a számla bal alsó részén található kódot írja be.
Minden adatot megtalál a számláján. (Pl.: Ügyfélszám: 34567, Ügyfélkapu egyéni jelszó: DBq7Sg.)
Meglévő és új hűségnyilatkozat vállalása esetében is kénytelenek vagyunk módosítani a szabályokat a késve,
vagy nem fizetőkkel szemben. A továbbiakban a hűséges, azaz kedvezményes díjakat a hűségidő alatt csak
azokra a hónapokra tudjuk biztosítani, amelyekre egyáltalán nincs díjtartozás és az aktuális számla is
határidőre, 20.-áig be lett fizetve. Például: júniusban csak az kaphatja meg a kedvezményt, aki májusban
időben befizette a díjat, júliusban az, aki júniusban… és így tovább. Ellenkező esetben a következő hónapban
(havi csúsztatással) normál díjat számlázunk. A hűségidő nem módosul a kedvező / normál árkategória miatt.
A fenti változások nem érintik a rendszeresen és időben fizető Ügyfeleinket.
Továbbá: Kismértékben változik a Digitális csatornakiosztásunk. Árak nem változnak. Részletes
csatornakiosztásunkat, kedvezményrendszerünket, stb… teljes ÁSZF-ünket 2016.05.15-től megtekintheti a
weboldalunkon a www.parisat.hu alatt, vagy az Ügyfélszolgálatunkon. A fenti változások bevezetésének
vállalt időpontját 2016.06.15. napjában határozzuk meg. Reméljük, hogy a fenti változások az Ön TV nézési,
Internetezési és Telefonálási szokásait kedvezően befolyásolják és kedvenc műsorait az új tartalmakkal együtt
jobb minőségben élvezheti.
Konkrétan a Kábel-TV, Internet és Telefon ÁSZF alábbi pontjai változnak:
7./… A Szolgáltató jogosult a kedvezményt szüneteltetni, amennyiben az Előfizető az előfizetői díj
megfizetésével késedelembe esik az alábbiak szerint: Amennyiben az Előfizető az előfizetői díjával akár csak
5 napot is késedelembe esik, a Szolgáltató szünetelteti a kedvezmény nyújtását mindaddig, míg az előfizetői
díjak határidőre befizetésre nem kerülnek. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a tárgyhónapban esedékes díj
megfizetésével késedelembe esik az Előfizető, úgy a következő hónap előfizetői díjában a Szolgáltató már
nem érvényesíti a kedvezményt (azaz teljes árat kell arra a hónapra az Előfizetőnek megfizetnie). Minden
hónapra eső előfizetési díj egyedi, újabb elbírálás tárgyát képezi, azaz bármelyik hónap előfizetési díját
késedelmesen fizeti meg az Előfizető, az azt követő hónapra elveszti a kedvezményt.
A folyamatos előfizetői szolgáltatások díjfizetési gyakorisága az Előfizető választása szerint
a) naptári havi előfizetés esetén a tárgyhónap 20. napjáig
b) naptári negyedéves előfizetés esetén az első hónap 20. napjáig
c) naptári féléves előfizetés esetén az első hónap 20. napjáig
d) naptári éves előfizetés esetén az első hónap 20. napjáig esedékes.
Ha az Előfizető a számlát a tárgyhó 15-éig nem kapja meg, úgy ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatának
köteles haladéktalanul bejelenteni és számlamásolatot igényelni. Az ezen okból kiállított számlamásolat
díjtalan. Az Előfizető fizetési késedelme esetén a Szolgáltató az esedékes fizetési kötelezettség fizetési
határidejét követő naptól számított 8 nap után bocsát ki első alkalommal fizetési felszólítást az előfizető felé.
Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől
számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem
mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott
időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti.
Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a
szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a
szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult
felszámítani.
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