Tisztelt Előfizetőink!
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési
Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2012. június 29. napján eszközölt módosításait – melynek
hatályba lépése 2012. augusztus 1. – az alábbiakban részletezzük:
1. Az ÁSZF törzs 6.2.5 pontja az alábbiakban módosul:
A túlfizetést, díjkülönbözetet a Szolgáltató kizárólag banki átutalás vagy belföldi
postautalvány útján téríti vissza.
2. Az ÁSZF törzs 10.1.2.1, 10.1.3, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 és 10.2 pontjaiban a jogszabályi
hivatkozások pontosításra kerültek.
3. Az ÁSZF „A” Mellékletének 2. sz. Függelékében feltüntetett 4.2 pontja az alábbiakban
módosul:
megnevezés
célérték:
Ügyfélszolgálat
ügyintézőjének
60
másodpercen
belüli 75 %
bejelentkezésének aránya
4. Az ÁSZF „A” Mellékletének 2. sz. Függelékében feltüntetett 5.4 pontja az alábbiakban
módosul:
célérték:
60 dBμV
5. Az ÁSZF „A” Mellékletének 2. sz. Függeléke 8. pontjának címe módosult:

MODULÁCIÓS HIBAARÁNY AZ ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONTON (digitális
szolgáltatás esetén)
6. Az ÁSZF „B” Mellékletének 2. sz. Függelékében feltüntetett 4.3 pontja az alábbiakban
módosul:
4.3
Eltérés esetén tett intézkedések:
Ha a telefonos ügyfélszolgálatunk 60 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya túllépi a
vállalt értéket, akkor a call center osztályt kell értesíteni, illetve felszólítani a javításra.

megnevezés
Ügyfélszolgálat
ügyintézőjének
bejelentkezésének aránya

60

másodpercen

célérték:
belüli 75 %

7. Az ÁSZF „C” Mellékletének 3.1 pontja címében és az alábbiakkal módosul:
A hálózat biztonságának, működőképességének akadályozása miatti, illetve egyéb
esetekben történő korlátozás
Az Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározott havidíjban foglalt forgalmi keret elérését
követően, illetve az ÁSZF-ben meghatározott korlátozás esetén a Szolgáltató lassítja a
szolgáltatást. Korlátozása az Előfizető által igénybe vett internet csomaghoz rendelt
adatátviteli sebesség 16 Kbit/sec-ra történő lassítását jelenti mind feltöltési, mind letöltési
irányban.
8. Az ÁSZF „C” Mellékletének 2. sz. Függelékében feltüntetett 7.2 pontja az alábbiakban
módosul:
megnevezés
célérték:

Ügyfélszolgálat
ügyintézője
bejelentkezésének aránya

60

másodpercen

belüli

75 %

9. Az ÁSZF „C” Mellékletének 3. sz. Függelékében a WLAN egységre vonatkozó letéti díj
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törlésre kerül, helyette belépési díj kerül bevezetésre:

WLAN belépési díj

30.000 HUF

10. Az ÁSZF „D” Mellékletének 2. sz. Függelékében feltüntetett 4.1 és 4.2 pontjai az
alábbiakban módosulnak:
4.1
Minőségi mutató meghatározása:
Az ügyfélszolgálati munkahelyeknél az általános szerződései feltételekben meghatározott legfeljebb 60 másodperc - értéken belül lekezelt ellenőrző hívásoknak és az összes
kezdeményezett ellenőrző hívásoknak az aránya kettő tizedes jegy pontossággal.
Jelentkezésnek számít az automata soroló, ill. az ügyintéző jelentkezése.

4.2
A mért jellemzők:
A számlálóba be kell írni az általános szerződési feltételekben meghatározott értéken belül
jelentkezett hívások számát. A nevezőbe kell írni az összes hívás számát.
megnevezés
célérték:
Ügyfélszolgálat ügyintézőjének 60 másodpercen belüli
75 %
bejelentkezésének aránya
11. Az ÁSZF „D” Mellékletének 2. sz. Függeléke az alábbiakban feltüntetett új ponttal
bővül:
7.
SIKERES HÍVÁSOK ARÁNYA
célérték:
98 %
12. Az ÁSZF „D” Mellékletének 2. sz. Függeléke az alábbiakban feltüntetett új ponttal
bővül:
18
DÍJREKLAMÁCIÓK KIVIZSGÁLÁSI ÉS ELINTÉZÉSI IDEJE

A minőségi mutató meghatározása:
Forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és
elintézésének az esetek 80 %-ában teljesített határideje, naptári napban számolva.
A mutató kalkulációjánál számításba NEM vett esetek:
a számlára irányuló lekérdezéssel (információkéréssel),
a számla kiállításával, illetve
a hibabejelentéssel kapcsolatos panasz.
A Szolgáltató által vállalt célérték: 30 nap
13. Az ÁSZF „E” Mellékletének kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó programkínálatai
az alábbiakban módosult:
a Zone Romantica csatorna elnevezése Film Café-ra módosul;
a kiskunhalasi digitális programkínálatba bevezetésre került a HALAS TV (386 MHz);
az egri digitális programkínálat a 746 MHz, 754 MHz, 762 MHz frekvenciákkal bővült az
alábbi csatornákkal: DIGI Sport Plus, DIGI Sport Plus HD, Reflektor TV, FEM3, PRO4,
Fishing & Hunting, SuperOne HD (23-05h-ig), RTL II, SUPER RTL, Deutsche Welle, HRT1,
M6, ARTE, CNN, Bloomberg TV, Music Channel HD, 1+1 TV, CCTV-4, ERT, PRO TV
International, SAT 1, France 24, Nat Geo HD, Nat Geo WILD HD, Viasat Nature, fixtv.
„Szolgáltató 2012. augusztus 31. napjában határozza meg a fenti kábeltelevízióra és műholdas
televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban lévő csatornák szerepeltetésének vállalt időpontját.”
A fenti módosításokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket:
Amennyiben Előfizető a módosított feltételeket nem fogadja el, úgy kifejezett nyilatkozatával jogosult a
szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani a Szolgáltató módosítás tárgyában megküldött
értesítését követő 8 napon belül. Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos
rendelkezéseket tartalmaz, úgy 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

2

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.
Az ÁSZF teljes, egységes szerkezetű formában közzétételre került a www.digi.hu/aszf oldalon, valamint
Ügyfélszolgálatainkon.
Az ÁSZF módosítás indoka: jogszabályi hivatkozások pontosítása, csatornakiosztásban bekövetkezett
változás, Szolgáltató érdekkörében felmerülő ok, jogszabályi kötelezés, valamint ÁSZF szövegének
aktualizálása.

Budapest, 2012. június 29.

Tisztelettel:
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
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