Tisztelt Előfizetőink!
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési
Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. október 1. napjától hatályba lépő módosításait az
alábbiakban részletezzük:
1. Az ÁSZF „D” Mellékletének 1. számú Függeléke az alábbi új szolgáltatással bővül,
valamint a DIGIFON csomag a továbbiakban önállóan nem rendelhető:
A Szolgáltató egységes díjcsomagjai (csúcsidőben és csúcsidőn kívül egyaránt):
DIGIFON
DIGIFON 900
(önállóan nem
rendelhető)
Hívásirány
Ft/perc
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29,5
29,5
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Saját hálózat
Helyi vonalas hívás
Belföldi távolsági vonalas hívás
Belföldi T‐Mobile hívás
Belföldi Telenor hívás
Belföldi Vodafone hívás
Kapcsolási díj
Havidíj
Romániai DIGI vonalas hálózat hívásának
0
0
díja egységesen a nap 24 órájában
A DIGIFON 2013. október 1‐től önállóan nem rendelhető csomag.
Amennyiben az Előfizető bármely másik szolgáltatási csomag mellé telefonszolgáltatást választ,
vagy telefonszolgáltatása mellé bármely más szolgáltatási csomagot választ, úgy jogosult a
DIGIFON csomag igénybe vételére és részére a DIGIFON csomagban foglalt előfizetési díj kerül
számlázásra. Amennyiben az Előfizető a telefon csomag mellett igénybe vett szolgáltatási
csomag(ok)ra kötött előfizetői szerződését megszünteti vagy az megszűnik (kizárólag telefon
előfizetése marad), úgy az általa igénybe vett DIGIFON csomag ‐ a szolgáltatási csomagok
bármely okból történő megszűnésének időpontjával ‐ DIGIFON 900 csomagra módosul – a
DIGIFON 900 csomagra a jelen ÁSZF‐ben meghatározottak érvényesek ‐, és a DIGIFON 900
csomagra érvényes előfizetési díj fizetendő.
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.
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