Tisztelt Előfizetőink!
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési
Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. június 1. napjától hatályba lépő módosításait az
alábbiakban részletezzük:
1. Az ÁSZF „A” Mellékletének 2.1.1 pontja az alábbiakban módosul:
A Szolgáltató Előfizető külön megrendelésére és költségére az előfizetői hozzáférési ponton a
televíziókészülék szabványos működtetéséhez szükséges jelszintet biztosít.
Az Előfizető külön megrendelésére és költségére a Szolgáltató jelerősítőt szerel fel, vagy
újabb előfizetői hozzáférési pontot létesít. A Szolgáltató a további előfizetői hozzáférési
pontot az Előfizető erre vonatkozó igénybejelentése alapján külön díjfizetés ellenében épít
ki.
2. Az ÁSZF „B” Melléklet 1. számú Függelékének 1.5 pontja az alábbiakban módosul:
Valamennyi konstrukcióra (bérlés/vásárlás) alkalmazandó feltételek:
• Előfizetésenként maximum 3 darab digitális és HD csatornák vételezésére alkalmas
beltéri egység igényelhető. A 3 darab HD beltériből maximum 1 darab kérhető bérleti
konstrukcióval, a másik 2 kizárólag vásárlással igényelhető.
• Bérletes konstrukció 12 hónapra szóló határozott időtartamra szóló előfőizetői
szerződés vállalása mellett igényelhető
• A digitális és HD csatornák vételezésére alkalmas beltéri egység (továbbiakban: HD
beltéri egység) igénybe vételéhez kaució megfizetése szükséges:
• Bérlet esetén: 10 000 Ft. Ez esetben a kaució összege az esedékes havidíjakban kerül
jóváírásraVásárlás 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 igényelt beltéri egységenként számolandó
• A kaució összegét az ügyfélszolgálatokon készpénzben, vagy átutalással vagy csekken
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.
Amennyiben az igénybejelentéstől számított 30 napon belül a kaució összegét nem
fizeti be, Szolgáltató törli az igénybejelentést.
 A HD csatorna vételére alkalmas beltéri egység bérleti díja: 500 Ft / hó.
1.5.1 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.
b.

Előfizető Szolgáltató személyes ügyfélszolgálatain személyesen jelentheti be igényét a
cserére vonatkozóan, régi készülékének egyidejű leadása mellett.
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
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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 „A”, „C” és „D” Mellékletek 3. számú Függelékei az alábbi tétellel egészül ki:
Szerelésnél felhasznált anyagok árlistája
Anyag megnevezése
Bruttó díj
Egység
IEC 2-es osztó
350 Ft
/darab
1. Az ÁSZF „E” Mellékletében feltüntetett csatornakiosztás módosul.
4. Az ÁSZF „E” Mellékletében feltüntetett csatornák szerepeltetésének vállalt
időpontja 2013. június 30-ra 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: ÁSZF szövegének aktualizálása, pontosítása, előfizetőkre vonatkozó díj
bevezetése, csatornakiosztásban bekövetkezett változás, csatornák szerepeltetésének vállalt időpontja
módosul.

Budapest, 2013. április 30.
Tisztelettel:
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
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