
 
 

 
 

 
 
 

mindigTV PRÉMIUM hírközlési akció 2022 ősz 
 

 
 

Akció időtartama:   2022. szeptember 1.- 2023. augusztus 31. 
 

Akció megnevezése:   mindigTV PRÉMIUM hírközlési akció 2022 ősz 
 

Akció leírása:   Azon új és meglévő Előfizetőink, akik az akció időtartama alatt a mindigTV PRÉMIUM 
szolgáltatás igénybe vételére a Szolgáltatóval előfizetői szerződést kötnek, az alábbiakban 
részletezett kedvezményes díjon juthatnak a szolgáltatáshoz, határozatlan tartamú előfizetői 
szerződés megkötése esetén. 

 
Akciós ajánlat: Az Alap műsorcsomag előfizetési díja bruttó 1.559 Ft / hó, a Családi műsorcsomag előfizetési 

díja bruttó 2.399 Ft/hó, a Gyerek műsorcsomag előfizetési díja bruttó 779 Ft/hó az 

egyszeri 2.899 Ft összegű aktiválási díj megfizetése mellett.  

 

 A Szabadidő kiegészítő csomag előfizetési díja bruttó 659 Ft/hó. 

 

 Gyerek műsorcsomag mellé kiegészítő csomag és társelőfizetés nem rendelhető. 

Szabadidő kiegészítő csomag kizárólag Alap vagy Családi csomag mellé választható. 

 

A meghirdetett havidíjak 2023. augusztus 31-ig érvényesek, 2023. szeptember 1-jétől a mindigTV 

PRÉMIUM ÁSZF-ben, határozatlan tartamú előfizetői szerződés esetén érvényes előfizetési díjak 

lépnek életbe, amennyiben a szolgáltatás nyújtásának műszaki feltételei fennállnak. Ez a díj jelenleg 

az Alap műsorcsomag esetén bruttó 2.599 Ft / hó, Családi műsorcsomag esetén bruttó 3.999 Ft / hó, 

Gyerek műsorcsomag esetén bruttó 1.299 Ft/hó, Szabadidő csomag esetén bruttó 1.099 Ft/hó. 

Eszközök akciós bérleti díja : 

 

Eszköz megnevezése (bruttó Ft/hó/vételi eszköz) 

dekóder wifi opcióval 1000 

CI + modul 700 

Az első eszköz bérleti díját a szolgáltató az akció időtartama alatt elengedi 2023. szeptember 1-jétől a mindigTV PRÉMIUM ÁSZF-ben, 
határozatlan tartamú előfizetői szerződés esetén érvényes havidíj lép életbe. Ez a díj jelenleg wifi képes dekóder esetén 1000 Ft/hó. CI+ 
modul esetén 700 Ft/hó 

A wifi képes dekóder listaára bruttó  24.999 Ft/eszköz a  és  a CI+ modul listaára bruttó 19.999 Ft/eszköz. 

 
A részvétel feltételei: 

- Az akcióban kizárólag a magyarországi hírközlési szektorban dolgozók vehetnek részt, melyet 
Szolgáltató jogosult a szerződés megkötése előtt ellenőrizni. 
- Az akcióban való részvételre csak írásban, azaz postai úton (1519 Budapest, Pf. 447/8) vagy faxon 

(06-1-464-2245) lehet jelentkezni, a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével (Igénybejelentés 

mindigTV PRÉMIUM hírközlési akcióban való részvételhez) 

- Az akciós időszak a belépés napján kezdődik (azaz nem a naptári hónap kezdetéhez igazodik). 

- Az akció igénybe vételére kizárólag elektronikus számla igénybevétele esetén van lehetőség 

 


