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Tisztelt Előfizetőink! 
 
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési 
Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. február 1. napjától hatályba lépő módosításait az 
alábbiakban részletezzük: 
 

1. Az ÁSZF „B” Melléklete az alábbi fejezettel bővül: 

5. A DIGITÁLIS és HD MŰSOROK VÉTELEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 

Az Előfizető választása szerint az Egyedi Előfizetői Szerződés digitális és HD műholdas 

televíziószolgáltatás igénybevételére is megköthető, ha annak műszaki, technikai feltételei 

fennállnak.  

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a korábbiakban említetteken túl egy digitális, HD 

jelvételre alkalmas set-top-box is.  

Az igénybevételre vonatkozó részletesebb információk a B.1. Függelékben találhatók. 

További feltétele a szolgáltatás igénybevételének, hogy az Előfizető az Egyedi Előfizetői 

Szerződés megkötésekor vagy már létező előfizetés esetén, annak módosításakor, ezen 

igényét a Szolgáltató felé jelezze, s vele ezen szolgáltatás igénybe vételéről Egyedi Előfizetői 

Szerződést kössön, valamint e szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Berendezés 

megvételéről vagy bérletéről külön megállapodjon. 

 

5.1 A digitális és HD csatornák vételezésére alkalmas set-top-box bérlete 

A digitális és HD csatornák vételezésére alkalmas set-top-box (“Berendezés”) bérletéhez egy 

egyszeri, egyösszegű kaució megfizetése szükséges. A kaució összegének Szolgáltatóhoz 

való befizetését/beérkezését követően, a Szolgáltató 15 napon belül a Berendezést a 

szolgáltatással egyidejűleg telepíti, beköti, beszereli, átadja. A kifizetett kaució összege a 

fizetendő havidíjakkal kerül jóváírásra. 

A kaucióra a Ptk. óvadékra vonatkozó rendelkezései irányadók.  

A kaució megfizetése annak érdekében történik, hogy Szolgáltató az Előfizetőnek a 

Berendezésre vonatkozó igényét fenntartsa. 

Bérleti szerződés esetén a Berendezés minden esetben Szolgáltató tulajdonában marad.  

A kaució összegét és a fizetendő havi bérleti díjat a B.3. Függelék tartalmazza.  

Az Előfizető köteles a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott Berendezést 

rendeltetésszerűen használni és a Berendezést, valamint annak dobozát a szerződés 

időtartalma alatt gondosan őrizni. Az Előfizető a Berendezés használatát nem jogosult 

másnak átengedni és a Berendezés esetleges meghibásodása esetén annak javítását nem 

jogosult mással elvégeztetni. Ha az Előfizetői Szerződés fennállta alatt a Berendezés vagy 

annak doboza megrongálódik, elvész, eltulajdonítják, vagy a nem rendeltetésszerű 

használatból eredően más módon használhatatlanná válik, úgy az Előfizető köteles a B.3. 

Függelékben meghatározott kártérítési díjat a Szolgáltató részére megfizetni. 

A Berendezés elvesztése vagy eltulajdonítása esetén az Előfizető köteles a Szolgáltatót 

haladéktalanul – személyesen az Ügyfélszolgálaton, telefonon vagy más módon (emailben 

vagy a Szolgáltató honlapján az Ügyfélkapun keresztül) – értesíteni. A Berendezés ellopása 

esetén Előfizető köteles a rendőrségi feljelentés másolatát a Szolgáltató értesítésétől 

számított 5 napon belül a Szolgáltatóhoz eljuttatni.  

A Berendezés elvesztése, ellopása esetén az Előfizetőt ért kárért a Szolgáltató nem vállal 

felelősséget, a Szolgáltató az őt ért kár összegét jogosult követelni. Ilyen esetben az 

Előfizető kérésére a Szolgáltató a kaució ismételt befizetése ellenében bocsát újabb 

Berendezést az Előfizető rendelkezésére, amennyiben az Előfizetőnek nincs a Szolgáltatóval 
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szemben fennálló tartozása.  

A nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett Berendezés csere, illetve javítás 

időtartamára az Előfizető nem jogosult kötbért követelni Szolgáltatótól. A csere, illetve 

javítás időtartamára az Előfizető az igénybe vett szolgáltatásokkal arányos, csökkentett havi 

díj fizetésére köteles.  

Előfizetői díjtartozás esetén kizárólag a tartozás rendezését követően van lehetőség a 

Berendezés pótlására.  

Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnése esetén az Előfizető köteles a Szolgáltató 

tulajdonában lévő Berendezést rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, annak 

dobozát pedig sértetlen állapotban visszaszolgáltatni a szerződés megszűnésétől számított 8 

napon belül, ellenkező esetben a Szolgáltató a Berendezés és/vagy dobozának árát, valamint 

esetleges további fennálló követeléseit jogosult kiszámlázni.  

 

5.2 A digitális és HD csatornák vételezésére alkalmas set-top-box megvétele 

A Berendezés vételárát a B.3. Függelék tartalmazza.  

 

5.3 A digitális és HD csatornák vételezésére alkalmas set-top-box igénylésének a menete  

Új Előfizető esetén az igénybejelentést és a kaució összegének Szolgáltatóhoz való 

befizetését/beérkezését követően, a Szolgáltató 15 napon belül a Berendezést a 

szolgáltatással egyidejűleg telepíti, beköti, beszereli. A kaució megfizetése annak érdekében 

történik, hogy Szolgáltató az Előfizetőnek a Berendezésre vonatkozó igényét fenntartsa. A 

kaució összege a kiszámlázott Berendezés vételárába számítódik be. 

A telepítéskor történik a Berendezés átvétele és az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötése 

is.  

Amennyiben már meglévő Előfizetői Szerződéssel rendelkező Előfizető igényel digitális és 

HD csatornák vételezésére alkalmas set-top-boxot, arra az előző bekezdésben foglalt 

feltétekkel, és a B.1. Függelékben részletezett korlátozásokkal van lehetősége. 

 

2. Az ÁSZF „B” Mellékletének 1. számú Függeléke az alábbi fejezettel bővül: 

 

1.5   A DIGITÁLIS ÉS HD MŰSOROK VÉTELEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 

Valamennyi konstrukcióra (bérlés/vásárlás) alkalmazandó feltételek: 

• Előfizetésenként maximum 1 darab digitális és HD csatornák vételezésére alkalmas 

beltéri egység igényelhető 

• A digitális és HD csatornák vételezésére alkalmas beltéri egység igénybe vételéhez 

kaució megfizetése szükséges: 

• Bérlés esetén: 10 000 Ft. Ez esetben a kaució összege az esedékes havidíjakban 

kerül jóváírásra. 

• Vásárlás esetén: 15 000 Ft. Ez esetben a kaució összege megegyezik a beltéri 

egység ellenértékével, így szerelést követően a kiszámlázott beltéri egység árába 

kerül beszámításra a kaució összege. 

• A kaució összegét kizárólag az ügyfélszolgálatokon, készpénzben lehet kiegyenlíteni. 

• A kaució kiegyenlítését követően 15 napon belül történik meg a bekötés, az eszköz 

kihelyezése. 

• Közszolgálati és DIGIMINI programcsomag mellé nem igényelhető a beltéri egység. 

• A HD beltéri egységre vonatkozó igénybejelentéstől kezdődően 

Igénybejelentőnek/Előfizetőnek 30 nap áll rendelkezésére a kaució befizetésére. 
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Amennyiben az igénybejelentéstől számított 30 napon belül a kaució összegét nem fizeti 

be, Szolgáltató törli az igénybejelentést. 

 

1.5.1 Új előfizető esetén: 

Előfizető az alábbi feltételekkel veheti igénybe a szolgáltatást:  

 

1.5.1.1 Bérléses konstrukció 

A konstrukció 12 hónapra szóló határozott időtartamra szóló előfizetői szerződés 

vállalása mellett igényelhető. 

Amennyiben az új Előfizető 2. vagy 3. beltéri egységet is igényel, úgy arra kizárólag 

bérleti konstrukció vállalásával van lehetősége. (SD beltéri egység, mely digitális és HD 

csatornák vételezésére nem alkalmas) 

Amennyiben a telepítés bármely okból nem megvalósítható, úgy Szolgáltató a kaució 

összegét visszautalja az Előfizetőnek.  

 

Fizetendő díjak (bérlet – új előfizető): 

 

  1 darab dekóder esetén 2 darab dekóder esetén 3 darab dekóder esetén 

DIGI 2 700 Ft + 500 Ft = 3 200 Ft 2 700 Ft + 500 Ft = 3 200 Ft 
2 700 Ft + 500 Ft + 300 Ft = 

3 500 Ft 

DIGI+ 3 000 Ft + 500 Ft = 3 500 Ft 3 000 Ft + 500 Ft = 3 500 Ft 
3 000 Ft + 500 Ft + 300 Ft = 

3 800 Ft 

 

A fenti konstrukció választása esetén a második beltéri egység után Szolgáltató nem 

számít fel bérleti díjat (SD beltéri egység). A harmadik beltéri egység bérleti díja 300 Ft. 

 

1.5.1.2 Vásárlásos konstrukció 

Amennyiben az új Előfizető 2. vagy 3. beltéri egységet is igényel, úgy arra kizárólag 

bérleti konstrukció vállalásával van lehetősége. (SD beltéri egység, mely digitális és HD 

csatornák vételezésére nem alkalmas) 

Amennyiben a telepítés bármely okból nem megvalósítható, úgy Szolgáltató a kaució 

összegét visszautalja az Előfizetőnek.  

 

Vásárlásos konstrukció esetén a havidíjak – a különböző programcsomagok és 

beltéri egységek számának függvényében – a következőképp alakulhatnak: 

 

  1 darab dekóder esetén 2 darab dekóder esetén 3 darab dekóder esetén 

DIGI 2 700 Ft 2 700 Ft 2 700 Ft + 300 Ft = 3 000 Ft 

DIGI+ 3 000 Ft 3 000 Ft 3 000 Ft + 300 Ft = 3 300 Ft 

A fenti konstrukció választása esetén a második beltéri egység után Szolgáltató nem 

számít fel bérleti díjat (SD beltéri egység). A harmadik beltéri egység bérleti díja 300 Ft. 
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1.5.2 Meglévő előfizető: 

Meglévő Előfizető az alábbi feltételekkel veheti igénybe a szolgáltatást:  

 

1.5.2.1 Bérléses konstrukció 

A konstrukció 12 hónapra szóló határozott időtartamra szóló előfizetői szerződés 

vállalása mellett igényelhető. 

Amennyiben már meglévő Előfizető 3. beltéri egységet  igényel Szolgáltatótól, úgy arra 

kizárólag bérleti konstrukció vállalásával van lehetősége. (SD beltéri egység, mely 

digitális és HD csatornák vételezésére nem alkalmas) 

 

1.5.2.2 Vásárlásos konstrukció 

Amennyiben már meglévő Előfizető 3. beltéri egységet is igényel, úgy arra kizárólag 

bérleti konstrukció vállalásával van lehetősége. (SD beltéri egység, mely digitális és HD 

csatornák vételezésére nem alkalmas) 

 

1.5.3 A beltéri egység cseréje 

Amennyiben már meglévő Előfizető digitális és HD csatornák vételezésére alkalmas 

beltéri egységre szeretné cserélni meglévő beltéri egységét, úgy arra az alábbiak szerint 

van lehetősége. 

 

a. Előfizető Szolgáltató személyes ügyfélszolgálatain személyesen jelentheti be igényét 

a cserére vonatkozóan, régi készülékének egyidejű leadása mellett. 

b. Előfizető Szolgáltató hivatalos elérhetőségein jelezheti cserére vonatkozó igényét, 

mely esetben Szolgáltató a telepítési helyre viszi ki a készüléket, azonban ez esetben 

kiszállási díj kerül kiszámlázásra. 

  

Előfizető kizárólag 1 beltéri egységének cseréjét kérheti Szolgáltatótól jelen konstrukció 

keretén belül. 

Előfizető választása szerint az új beltéri egységet vagy megvásárolja, vagy bérli, azonban 

mindkét esetben kaució megfizetésére köteles. 

Amennyiben az Előfizető korábban Szolgáltatótól már megvásárolt beltéri egységet 

kíván lecserélni, és azt Szolgáltatónak leadja, úgy abban az esetben Szolgáltató Előfizető 

ezen beltéri egységét 3 000 Ft értékben beszámítja. 

Amennyiben az Előfizető csak DUAL típusú beltéri egységgel rendelkezik, és digitális és 

HD csatornák vételezésére alkalmas Berendezést igényel, úgy ebben az esetben nincs 

lehetősége a személyes ügyfélszolgálaton történő cserére. DUAL típusú beltéri egység 

cseréjére kizárólag helyszíni csere útján van lehetőség. Szolgáltató ebben az esetben 1 db 

HD típusú beltéri egységre és 1 db régi típusú beltéri egységre cseréli Előfizető DUAL 

beltéri egységét. DUAL típusú beltéri egység cseréje esetén a kiszállási díjon felül a 

szerelésnél felhasznált anyagok ellenértéke is fizetendő. 

 

3. Az ÁSZF „B” Mellékletének 3. számú Függelék az alábbiakkal egészül ki: 

Egyszeri díjak 

HD beltéri egység vételára 15.000 Ft 

HD beltéri egység kaució (bérlet) 10.000 Ft 

HD beltéri egység kaució (átruházás) 15.000 Ft 

HD box csere kiszállási díj 4.000 Ft 
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Egyéb havi díjak 

HD beltéri egység havi bérleti díja 500 Ft 

 

Kártérítési díjak 

Kaon NA 1000HD doboz 500 Ft 

HD beltéri egység 15.000 Ft 

 
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: új konstrukció bevezetése. 

 
Budapest, 2013. február 1. 
 
     Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

http://www.digi.hu/aszf

