
 

 

Ajánlat a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub elnevezésű, SD formátumú lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatása (a továbbiakban: Csatorna) terjesztésére 

 
Az alábbi ajánlatban szereplő adatok és információk az Ajánlattevő nyilatkozatát 
tartalmazzák, és ennek megfelelően kötelezettségvállalásnak minősülnek. Az ajánlat és az 
ajánlatra küldött válasz a megkötendő Egyedi Szerződés részét képezi.  
 
Alulírott Ajánlattevő a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub elnevezésű, SD 
formátumú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása terjesztésével kapcsolatos 
Általános Szerződési Feltételei és annak Mellékletei alapján az alábbi ajánlatot teszem a 
Csatorna terjesztésére: 
 
I. Az Ajánlattevő  
Ajánlattevő neve:  
Ajánlattevő székhelye:  
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  
Ajánlattevő adószáma:  
Ajánlattevő bankszámlaszáma:  
Ajánlattevő képviselője:  
Ajánlattevő kapcsolattartója:  
  
II. A műsorterjesztés módja, átviteli 
rendszerek (analóg kábel, digitális kábel, 
IPTV, szatellit) 

kitöltendő az 1. sz. mellékletben 

  
III. Vételkörzet kitöltendő az 1. sz. mellékletben 
  
IV. Előfizetői csomag kitöltendő az 1. sz. mellékletben 
  
V. Előfizetők száma kitöltendő az 1. sz. mellékletben 
  
VI. Fejállomások megnevezése kitöltendő az 1. sz. mellékletben 
  
VII. A megkötendő Egyedi Szerződés 
időbeli hatálya 

2016. ............ 

  
VIII. Csatorna műsorjele vételének módja 
(megfelelő rész aláhúzandó) 

a) kódoltan, digitális, műholdas átviteli 
rendszerről való levétellel 

 b) a jelszolgáltató központból való elvitellel 
 c) közvetlenül az arra jogosított 

kábelszolgáltatókkal, műszaki szolgáltatókkal 
kötött megállapodás alapján a 
kábelszolgáltatóktól, műszaki szolgáltatóktól 
származtatva 

  
IX. Az Ajánlattevő penetrációs vállalása 
(penetráció = a Csatorna összes előfizetőinek 
száma Ajánlattevő valamennyi 
műsorterjesztő rendszerén OSZTVA az 
Ajánlattevő valamennyi előfizetőjének 
számával). 
 

Ajánlattevő kijelenti, hogy penetrációs 
vállalást tesz, azaz vállalja, hogy a Csatorna 
2016. április 30. napján érvényes 
penetrációját fenntartja. A Csatorna 
penetrációja 2016. április 30. napján: 
.............................. 

  
  



 

 

X. Nyilatkozat az Ajánlattevő 
kábelszövetségi tagságára vonatkozólag 

Ajánlattevő kábelszövetségnek tagja (a 
kábelszövetség megnevezése:................) / 
nem tagja.  

  
XI. Early Bird ajánlat (2016. augusztus 31. 
napjáig vagy visszavonásig)  
(megfelelő rész aláhúzandó) 

Az ’Early Bird’ ajánlatot igénybe kívánom 
venni / nem kívánom igénybe venni 

  
XII. HD formátumú adás terjesztésére 
vonatkozó technikai többletszolgáltatás 
igénybevétele 

igen   -     nem 
Igen válasz esetén kitöltendő az 1. sz. 
mellékletben 

  
XIII. Egyéb feltételek  
  
  
  
 
Ajánlattevő kijelenti, hogy rendelkezik a műsorterjesztéshez szükséges valamennyi hatósági 
és egyéb engedéllyel, a jogszabályban előírt bejelentési, közzétételi kötelezettségeinek 
maradéktalanul eleget tett/eleget tesz, illetve a nyilvántartásba vétele iránti szándékát az 
NMHH-nak már bejelentette és műsorterjesztési tevékenysége a mindenkor hatályos 
jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelel; az általa üzemeltetett műsorterjesztő 
rendszer alkalmas a Csatorna terjesztésére, oly módon, hogy az valamennyi vonatkozó 
jogszabálynak, szabványnak és a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub elnevezésű, SD 
formátumú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása terjesztésével kapcsolatos Általános 
Szerződési Feltételei rendelkezéseinek megfelelően, magas színvonalon teszi lehetővé a 
Csatorna előfizetőkhöz történő eljuttatását. 
 
Ajánlattevő kijelenti, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub elnevezésű, SD 
formátumú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása terjesztésével kapcsolatos Általános 
Szerződési Feltételeiben foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 
........................, 2016. ........................... 
 
 
 
 
      ................................................ 
                   Ajánlattevő 
 
 


