Tisztelt Előfizetőink!
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési
Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. augusztus 1. napjától hatályba lépő módosításait az
alábbiakban részletezzük:
1. Az ÁSZF „D” Mellékletének 1.1 pontja új alponttal, szolgáltatással bővül:
1.1.18
SIP Trunk szolgáltatás
SIP Trunk: Ezen szolgáltatás egy IP alapú hangtovábbítás, melyet alközponttal rendelkező
Előfizető vehet igénybe. Az Előfizető IP alapú alközpontját közvetlenül csatlakoztatja a
Szolgáltató hálózatához, analóg vagy ISDN átjárók használata nélkül. A fizikai csatlakozási
felület RJ 45 csatlakozó, 10/100 Mb/s Ethernet. A szolgáltatás kizárólag optikai hálózaton
érhető el.
A szolgáltatáshoz fix IP címet a Szolgáltató az Előfizető kérésére biztosít. A fix IP cím díjazása
megtalálható az ÁSZF C Mellékletének 3. számú Függelékében.
A szolgáltatás nyújtásához az Előfizető tulajdonában lévő alközpont szükséges. A SIP Trunk
biztonsági protokollját minden esetben a Felek közösen megállapodva, a lehetőségekhez
igazítva alakítják ki.
SIP licensz: SIP Trunk szolgáltatáshoz, egyszerre használható beszédcsatornák száma.
A szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat a D.1. Függelék tartalmazza.
2. Az ÁSZF „D” Mellékletének 1. számú Függeléke az alábbi új szolgáltatással egészül
ki:
SIP Trunk szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak:

Díjtétel neve
SIP Trunk szolgáltatás havi díja
SIP licensz (5 db)

Bruttó díjak (Ft)
8.000
4.000

3. Az ÁSZF „E” Mellékletében feltüntetett csatornakiosztás módosul.
4. Az ÁSZF „E” Mellékletében feltüntetett csatornák szerepeltetésének vállalt
időpontja 2013. 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: új szolgáltatás bevezetése, csatornakiosztásban bekövetkezett változás,
csatornák szerepeltetésének vállalt időpontja módosul.
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