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Tisztelt Előfizetőink! 

 

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

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

alábbiakban részletezzük: 

 

1. Az ÁSZF törzs 6.1.5 pontja az alábbiakkal egészül ki: 

Különösen vonatkozik ezen rendelkezés az analóg kábeltelevíziós szolgáltatást igénybe 

vevő előfizetőkre; esetükben ugyanis a Szolgáltató digitális szolgáltatással összefüggő 

hibaelhárítást kizárólag az A mellékletben meghatározott kiszállási díj megfizetése esetén 

vállal. 

 

2. Az ÁSZF törzs 12.9.2 pontja az alábbiakban módosul: 
Amennyiben a határozott időtartamú Egyedi Előfizetői Szerződés felmondására az 
Előfizető szerződésszegése miatt kerül sor, a Szolgáltató jogosult az igénybe vett 
szolgáltatások után járó díj összegén felül a kedvezmény összegének a határozott időből 
hátralévő teljes időszakra vonatkozó összegét is követelni. 

 
3. Az ÁSZF „A”, „C” és „D” Mellékletének 3. számú Függeléke az alábbi díjtétellel 

bővül: 
Díjtétel neve Bruttó díj 
Rezsi, órabér (szerelésnél) 2.500 Ft 

 
4. Az ÁSZF „D” Mellékletének 1. számú Függeléke az alábbiakkal bővül: 

Hívásirány Típus Bruttó díjak (Ft) 
Nemzetközi zöld szám Vezetékes 90 

 
5. Az ÁSZF „E” Mellékletében feltüntetett csatornakiosztás módosul. 

 
6. Az ÁSZF „E” Mellékletében feltüntetett csatornák szerepeltetésének vállalt 

időpontja 2013. július 31-re módosul. 
 

7. Az ÁSZF „F” Melléklete Harkakötöny és Misefa településekkel bővül. 
 

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. 

http://www.digi.hu/aszf
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Az ÁSZF módosítás indoka: ÁSZF szövegének aktualizálása, díj bevezetése, új szolgáltatás 

bevezetése, csatornakiosztásban bekövetkezett változás, csatornák szerepeltetésének vállalt 

időpontja módosul, szolgáltatási terület bővítése. 

 

Budapest, 2013. május 31. 

 

     Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 


