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Tisztelt Előfizetőink! 

 

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

Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. március 1. napjától hatályba lépő módosításait az 

alábbiakban részletezzük: 

 

1. Az ÁSZF „A”, „C” és „D” Mellékletek 3. számú Függelékei az alábbiakban egészül ki, 
illetve módosul: 
 
Szerelésnél felhasznált anyagok árlistája 
Anyag megnevezése Bruttó díj  Egység 
Beltéri 2-es osztó 300 Ft  /darab 
Beltéri 3-as osztó 330 Ft  /darab 
Beltéri 4-es osztó 370 Ft  /darab 
F csatlakozó 35 Ft  /darab 
Koax dugó csatlakozó 95 Ft  /darab 
Koax hüvely csatlakozó 70 Ft  /darab 
RG6 kábel 40 Ft  /méter 
RG6 öntartós kábel 50 Ft  /méter 
RJ11 csatlakozó 6 Ft  /darab 
4 eres telefonkábel 15 Ft  /méter 
UTP  kombi aljzat 350 Ft  /darab 
RJ45 UTP csatlakozó 20 Ft  /darab 
UTP kábel 60 Ft  /méter 
UTP kábel öntartós 140 Ft  /méter 
UTP T elosztó 220 Ft  /darab 
RJ45 toldó 270 Ft  /darab 
F toldó  35  /darab 
Beltéri 1-es leágazó 6 dB 190  /darab 
Beltéri 1-es leágazó 8,dB 330  /darab 
Beltéri 1-es mini leágazó 12,dB 200  /darab 
Beltéri 2-es leágazó  16dB, 280  /darab 
Beltéri 2-es leágazó  20dB, 500  /darab 
Beltéri 2-es leágazó  12dB 500  /darab 
Telefon toldó 50  /darab 
Isolátor 5-1000 850  /darab 
HPF 85 szűrő 570  /darab 

 
A szerelésnél felhasznált anyagokról a számlát a Szolgáltató utólag küldi meg Előfizető 
részére, melyet Szolgáltató a munkalapon feltüntetett, szereléshez felhasznált anyagok 
alapján állít ki. A felhasznált szerelési anyagokat megnevezés és mennyiség szerint a 
szerződéshez tartozó munkalapra vezeti fel a szerelést végző szakember, melyet Előfizető 
aláírásával elismer és kötelezőnek fogad el. 
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasznált anyagok díjának megtérítését 
a helyszínen kérje Előfizetőtől. 

 
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 
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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 előfizetőkre vonatkozó díj bevezetése. 

 

Budapest, 2013. március 1. 

 

     Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

http://www.digi.hu/aszf

