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Tisztelt Előfizetőink! 

 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaság) Általános Szerződési Feltételeinek (a 

továbbiakban: ÁSZF) 2014. augusztus 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

1. Az ÁSZF „C” Mellékletének 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 

Mobilinternet szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Telenor Magyarország Zrt-vel létrejött 

megállapodás alapján, a Telenor rádiótávközlő hálózatának végpontjához csatlakoztatott 

berendezéssel biztosítja az internet szolgáltatás igénybevételét meghatározott havi díj megfizetése 

ellenében.  

A Szolgáltató kizárólag Magyarország területén belül – a Telenor besugárzási területén – nyújtja a 

mobilinternet szolgáltatást. A Szolgáltató a roamingszolgáltatást korlátozza. 

 

2. Az ÁSZF „C” Mellékletének 4.2 pontja az alábbiak szerint módosul: 

A mobilinternet szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés határozatlan vagy határozott időre 

is megköthető. 

 

3. Az ÁSZF „C” Mellékletének 4.2.2 pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az USB stick a számítógép USB (Universal Serial Bus – egy soros csatlakozó port) portjához 

csatlakoztatható eszköz. Az USB stick-et a Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megkötésével az 

Előfizető rendelkezésére bocsátja, azonban az a Szolgáltató tulajdonában marad, kivéve azon 

Előfizetők esetében, akik nem rendelkeznek egyéb, a Szolgáltató által nyújtott bármely előfizetéssel 

(kábeltelevízió, internet, telefon, műholdas televízió). Ezen Előfizetők kizárólag az USB stick 

megvásárlása esetén vehetik igénybe a szolgáltatást, melynek díja bruttó 8.000 Ft/db. 

Az Előfizető maga köteles gondoskodni a szolgáltatás, az eszköz, valamint a használatához 

szükséges eszközök rendeltetésszerű használatáról.  

Amennyiben az Előfizető nem tesz eleget kötelezettségeinek és ezzel befolyásolja a szolgáltatás 

minőségét vagy a Szolgáltatónak egyéb módon kárt okoz, úgy szerződésszegést követ el és a 

Szolgáltató jogosulttá válik a szolgáltatást korlátozni vagy – amennyiben az Előfizető a Szolgáltató 

jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg a 

rendeltetésellenes használatot – az Előfizetői szerződést rendkívüli felmondással felmondani, 

valamint az esetleges károkért az Előfizetővel szemben fellépni. 

Nem rendeltetésszerű használatnak minősül különösen: 

 az eszközön található szoftver felülírása vagy ennek kísérlete; 

 

A fejezetben módosul továbbá: 

Az Előfizető köteles gondoskodni arról, hogy az általa használt mobilinternet hozzáférést olyan, az 

adatkapcsolat létrehozására képes készülékhez csatlakoztatott egyéb eszközzel vegye igénybe, 

mely nem alkalmas arra, hogy: 

 veszélyeztesse a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működtetését és az annak 

igénybevételével történő szolgáltatás-nyújtást; 

 akár a Szolgáltató, akár más internethozzáférés-szolgáltató által nyújtott szolgáltatás 

igénybevételét, illetve a címzett által üzemeltetett számítógépes és egyéb informatikai 

rendszerek működését közvetett vagy közvetlen módon akadályozza, korlátozza vagy 

veszélyeztesse. 
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A Szolgáltató a mobilinternet szolgáltatás igénybevételéhez mobil USB stick-et, illetve SIM kártyát 

bocsát az Előfizető rendelkezésére.  

A mobilinternet szolgáltatáshoz a Szolgáltató a SIM kártyát az Előfizető tulajdonába adja. A SIM 

kártya kizárólag az irányadó szabványok és jogszabályok szerinti megfelelőségi nyilatkozattal ellátott 

végberendezéssel használható. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ezen 

követelményeknek nem megfelelő, illetve a hibás vagy lopott készülékek hálózatból történő 

kizárására. 

A Szolgáltatót nem terheli javítási, vagy kicserélési kötelezettség az USB stick, illetve a SIM kártya 

olyan, az Előfizetőnek felróható vagy érdekkörében felmerülő okokra visszavezethető meghibásodása, 

megrongálódása esetén, amely a mobil eszközök rendeltetésszerű használatát akadályozza.  

A Szolgáltató a SIM kártyát az Előfizetőnek fel nem róható okokból bekövetkezett meghibásodása, 

használhatatlanná válása esetén, vagy amennyiben a SIM kártya programhibás, díjmentesen 

kicseréli. A meghibásodott kártyával a Szolgáltató hálózatára történő feljelentkezés nem lehetséges, 

esetleg a készülék nem érzékeli.  

Amennyiben az Előfizető a SIM kártya használatát időlegesen másnak átengedi, felel minden, az 

Előfizetői Szerződésből eredő kötelezettségekért, valamint az átengedésből eredő esetleges károkért 

– vétkességre tekintet nélkül – köteles helytállni. 

 

4. Az ÁSZF „E” és „E.1” Mellékleteiben feltüntetett csatornák szerepeltetésének vállalt 

időpontja 2014. augusztus 31-re módosul. 

 

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 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: az ÁSZF szövegének pontosítása, a csatornák szerepeltetésének vállalt időpontja 
módosul. 

 

Budapest, 2014. június 30. 

 

      Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

http://www.digi.hu/aszf

