Tisztelt Előfizetőink!
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési
Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az
alábbiakban részletezzük:
1. Az ÁSZF törzs 12.1 pontja módosul:
Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnik a következő esetekben:
a. a szerződésben meghatározott idő elteltével;
b. az Előfizető halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével;
c. a Szolgáltató halálával, jogutód nélküli megszűnésével,
d. az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződés a számhordozásra vonatkozó
szabályok szerint a számhordozás megvalósulásával, amennyiben az nem módosul,
e. a Felek közös megegyezésével, figyelemmel az Eht. 127. § (4) bekezdésére és azzal a
feltétellel, hogy a ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással,
kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, a szóban kötött előfizetői szerződést kifejezett
szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, míg az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett
írásos nyilatkozattal szüntethetik meg a Felek.
f. Szolgáltatói és Előfizetői rendkívüli felmondással;
g. az Előfizető rendes felmondásával;
h. Szolgáltatói rendes felmondással.
Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnik továbbá abban az esetben is, ha a Szolgáltató vagy
hálózata, illetve annak adott része, más szolgáltató tulajdonába vagy használatába kerül.
Ilyen esetekben a Szolgáltató minden esetben a változás életbe lépése előtt értesíti az
Előfizetőt, tájékoztatva az új szolgáltató személyéről, illetve az Előfizetőt megillető jogokról,
lehetőségekről.
2. Az ÁSZF törzs 12.2 pontja módosul:
Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszüntetésére a következő módokon van lehetőség:
a. Szolgáltatói felmondással;
b. Előfizetői felmondással;
c. Szolgáltatói és Előfizetői rendkívüli felmondással;
d. a Felek közös megegyezésével.
3.

Az ÁSZF törzs 12.6 pontja módosul:
a)

b)

az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának
rendeltetésszerű működését, és az előfizető ezt a szerződésszegést a
jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem
szünteti meg,
az előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi
lehetővé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a szolgáltató által
felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni
ellenőrzéseket elvégezze, vagy

c)

d)

a szolgáltatást igénybe vevő előfizető az előfizetői szolgáltatást a
jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is jogosulatlanul vételezi
a műsorjelet, a beérkező műsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja,
vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja,
az előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja.

4. Az ÁSZF törzs 12.9.2 pontjából törlésre kerül:
Amennyiben a határozott időtartamú Egyedi Előfizetői Szerződés felmondására nem az
Előfizető szerződésszegése miatt kerül sor a Szolgáltató felmondásával, úgy a Szolgáltató
szintén csak az igénybe vett szolgáltatások után járó díj összegére jogosult.
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.
5. Az ÁSZF törzs 16. pontja az alábbiakban módosul:
16. AZ ELŐFIZETŐ ÉRTESÍTÉSE
A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés bármely változása, módosítása esetén erről
valamilyen, az ÁSZF jelen fejezetében bemutatott módon előzetesen vagy a módosításokkal
egy időben értesíti, tájékoztatja Előfizetőit.
A Szolgáltató általában az ÁSZF módosítását megelőzően 30 nappal értesíti az Előfizetőt. A
Szolgáltató nem köteles az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF
módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket nem érinti, vagy ha a módosítással
kizárólag valamely előfizetői díj csökken.
16.1. Az értesítés módja
A Szolgáltató az értesítési kötelezettségének az alábbi módokon tehet eleget:
a. az előfizető közvetlen értesítésével, postai úton az elektronikus hírközlési szolgáltatás
jellegéhez igazodó módon,
b. elektronikus levélben az előfizető által e célra megjelölt e-mail címre;
c. egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon történő közzétételre
utalással, vagy
d. az értesítendő előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább
két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a szolgáltató köteles az
értesítést az ügyfélszolgálatán is hozzáférhetővé tenni.
A Szolgáltató az ÁSZF módosításainak összefoglalását, valamint az ÁSZF egységesített,
hatályos szövegét minden esetben közzéteszi, illetve elérhetővé teszi Ügyfélszolgálatain,
valamint a honlapján a www.digi.hu/aszf oldalon.

16.2. Az értesítés formái
16.2.1. A közvetlen értesítés
Az Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésekor, illetve a szerződés fennállta alatt
bármikor, megadhatja hozzájárulását ahhoz, hogy a Szolgáltató minden, az Előfizetői
Szerződéssel összefüggő változásról közvetlenül értesítse őt az elektronikus hírközlési
szolgáltatás jellegéhez igazodó módon.
A közvetlen értesítés történhet főszabály szerint számlalevéllel, vagy postai levél útján,
illetve más módon (e-mailen) illetve szóban (telefonon), amennyiben előfizető előzetesen
hozzájárult.
A közvetlen értesítéshez adott hozzájárulás keretében megadott, az Előfizető elérését
szolgáló adatokat (telefonszám, e-mail cím) a Szolgáltató az általa alkalmazott
adatvédelmi elveknek megfelelően bizalmasan kezeli, és csak az Előfizető hozzájárulásában
megjelölt esetekben és célokra használja fel.
16.2.2. Írásbeli, elektronikus értesítés
Amennyiben a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatásokról számlalevelet állít ki, akkor az
írásbeli értesítésre a számlalevélhez csatolt külön értesítő levéllel kerül sor, vagy
elektronikus levélben az Előfizető által e célra megjelölt e-mail címre. Utóbbi esetben a
számlaértesítő elektronikus levélben vagy az elektronikus számlában, amennyiben
lehetséges a számlaértesítő elektronikus levélben erre történő utalással kell értesíteni.
16.2.3. Közlemény útján történő értesítés
Közlemény útján a Szolgáltató az értesítendő Előfizetők számától függően országos vagy
megyei napilapban, legalább két alkalommal feladott közleményben értesíti Előfizetőit,
mellyel egyidejűleg az értesítést az ügyfélszolgálatán is hozzáférhetővé teszi.
16.2.5. Telefonos, egyéb értesítés
Telefonos, közvetlen értesítést a Szolgáltató az Előfizető hozzájárulása esetén alkalmaz,.
Jogosult továbbá a Szolgáltató egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon
történő közzétételre utalással eleget tenni értesítési kötelezettségének (pl. elektronikus
levél, SMS, MMS).
16.3. Az értesítés tartalma
Az értesítés minden esetben tartalmazza:
a. a Szolgáltató megnevezését;
b. annak megjelölését, hogy az Előfizető miért került értesítésre;
c. az értesítésre okot adó körülmény részletes bemutatását – ha ezt az értesítés adott
módja lehetővé teszi;
d. utalást arra, hogy az Előfizető hol, illetve hogyan tájékozódhat a pontosabb részletekről.
Az ÁSZF módosítás esetében legalább a következőket tartalmazza:
a) pontos utalást az általános szerződési feltételek módosított rendelkezéseire;
b) a módosítások lényegének rövid leírását;
c) a módosítások hatálybalépésének időpontját;
d) a közzétett általános szerződési feltételek elérhetőségét;
e) ha a Szolgáltató az előfizetői szolgáltatások díját módosítja, vagy a díjban foglalt
szolgáltatás mennyiségét csökkenti, akkor a módosított díjat, mennyiséget és a változás

összegét, több szolgáltatást tartalmazó díjcsomagok esetében szolgáltatásonként
elkülönítve;
f) azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt
[különösen a műsorterjesztés szolgáltatás keretében kínált médiaszolgáltatások
összetételében bekövetkező változás esetén az Eht. 132. § (2a) bekezdés szerinti indokot],
amellyel a szolgáltató a módosítást indokolja;
g) az előfizetőt az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása esetén megillető
jogokat.
16.4. Az értesítés további szabályai
Az e-mailt a kézbesítési visszaigazolás napján – az ellenkező bizonyításáig – úgy kell
tekinteni, hogy azzal a Szolgáltató az Előfizető értesítésére vonatkozó kötelezettségének
eleget tett.
Az elektronikus levelet, SMS-t vagy MMS-t a kézbesítési visszaigazolás napján – az
ellenkező bizonyításáig – úgy kell tekinteni, hogy azzal a Szolgáltató az előfizető
értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.
Amennyiben az e-mailben, SMS-ben, MMS-ben történő értesítés megtörténte az Előfizető
érdekkörében fennálló körülmény miatt nem állapítható meg, az értesítést – az ellenkező
bizonyításáig – a Szolgáltató legalább két alkalommal, legalább öt napos időközzel megtett
kézbesítési kísérletét követő napon úgy kell tekinteni, hogy azzal a Szolgáltató az előfizető
értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.
A postai úton megküldött értesítést a postára adástól számított hetedik napon – az
ellenkező bizonyításáig – úgy kell tekinteni, hogy azzal a szolgáltató az előfizető
értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.
6. Az ÁSZF „A”, „B”, „C” és „D” Mellékletének 3. számú Függeléke az alábbiak szerint
módosul:
Díjtétel neve
Belépési díj

Bruttó díj
500

7. Az ÁSZF „A” Mellékletének 3. számú Függeléke bővül:
Kártérítési díjak
Anyag megnevezése
Külső tápegység (ONT eszközhöz)

Bruttó díj
2.500 Ft

8. Az ÁSZF „D” Mellékletének 1. számú Függeléke az alábbi új nemzetközi
hívásiránnyal egészül ki:
Nemzetközi hívásirány
Dél-Szudán
Dél-Szudán

Típus
Mobil
Vezetékes

Ár
400
400

Módosul továbbá:
Nemzetközi hívásirány
Egyenlítői-Guinea
Egyenlítői-Guinea
Falkland-szigetek
Francia Guyana
Francia Guyana
Gabon
Gabon
Gambia
Gambia
Grönland
Grönland
Guinea Republic
Guinea Republic
Kongói Demokratikus Köztársaság
(Zaire)
Kongói Demokratikus Köztársaság
(Zaire)
Lettország
Lettország
Líbia
Líbia
Madagaszkár
Madagaszkár
Maldív-Szigetek
Maldív-Szigetek
Marokkó
Marokkó
Mauritánia
Mauritánia
Nauru
Nauru
Pápua Új-Guinea
Pápua Új-Guinea
Saint-Pierre & Miquelon
Saint-Pierre & Miquelon
Sao Tome & Principe
Sao Tome & Principe
Sierra Leone
Sierra Leone
Szamoa
Szamoa
Szenegál
Szomália

Típus
Mobil
Vezetékes
Nemzetközi
Mobil
Vezetékes
Mobil
Vezetékes
Mobil
Vezetékes
Nemzetközi
Mobil
Mobil
Vezetékes

Ár
380
380
800
150
90
350
240
700
700
150
150
150
150

Mobil

200

Vezetékes

200

Mobil
Vezetékes
Mobil
Vezetékes
Mobil
Vezetékes
Mobil
Vezetékes
Mobil
Vezetékes
Mobil
Vezetékes
Mobil
Vezetékes
Mobil
Vezetékes
Mobil
Vezetékes
Mobil
Vezetékes
Mobil
Vezetékes
Mobil
Vezetékes
Mobil
Mobil

160
120
150
150
250
250
400
400
160
150
270
270
800
800
800
800
150
150
800
800
400
400
700
700
380
800

Szomália
Tunézia
Tunézia
Turks- És Caicos-Szigetek
Turks- És Caicos-Szigetek

Vezetékes
Mobil
Vezetékes
Mobil
Vezetékes

800
650
650
270
270

9. Az ÁSZF „E” Mellékletében feltüntetett csatornakiosztás módosul.
10. Az ÁSZF „E” Mellékletében feltüntetett csatornák szerepeltetésének vállalt
időpontja 2013. szeptember 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: hatósági kötelezés, jogszabályváltozás, előfizetőkre vonatkozó díjak
módosítása és új díj bevezetése, új hívásirány bevezetése, csatornakiosztásban bekövetkezett változás,
csatornák szerepeltetésének vállalt időpontja módosul, az ÁSZF szövegének pontosítása.

Budapest, 2013. augusztus 1.
Tisztelettel:
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

