Tisztelt Előfizetőink!
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési
Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2014. február 1. napjától hatályba lépő módosításait az
alábbiakban részletezi:
1. Az ÁSZF Törzs 12.3 pontja az alábbiak szerint módosul:
Az Előfizető ezen kívül köteles a Szolgáltató tulajdonában lévő és a hálózatról leválasztható
kihelyezett távközlő berendezéseket és eszközöket (például: telefon adapter, set-top-box,
kábelmodem, DIGI Smart CAM, stb.), illetve a számára a szolgáltatás igénybevételéhez átadott
eszközöket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Ügyfélszolgálaton
visszaszolgáltatni a szerződés megszűnésétől számított 8 napon belül, ellenkező esetben a
Szolgáltató kártérítési díjat számolhat fel az eszközök értéke alapján.
2. Az ÁSZF „A” Melléklete új fejezettel bővül:
4. DIGI Smart CAM és smart kártya
A digitális és kódolt SD/HD csatornák igénybe vételéhez a Szolgáltató által rendelkezésre
bocsátott eszköz a DIGI Smart CAM és smart kártya.
A DIGI Smart CAM és smart kártya a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, az eszköz
tulajdonjoga az Előfizetőre nem száll át. Az Előfizető a rendelkezésére bocsátott DIGI Smart
CAM-ért és a smart kártyáért teljes körű felelősséget vállal. A kártérítési díjakat az A3 Függelék
tartalmazza.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Végberendezés (tévékészülék) helytelen beállításáért, a
Végberendezés (tévékészülék) hibájából eredő károkért.
A DIGI Smart CAM-et és smart kártyát a Szolgáltató összepárosítja, így ezek más eszközökkel
nem használhatók.
A Végberendezések behangolását, az eszköz telepítését, a televízió alkalmasságának
ellenőrzését a Szolgáltató kiszállási díj ellenében biztosítja. A Végberendezés (tévékészülék)
műszaki alkalmatlanságából, technikai paramétereiből, vagy nem megfelelő minőségéből adódó
hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az előfizetői hozzáférési pont helye a Végberendezés (tévékészülék) csatlakoztatásához
használt, a Szolgáltató által kiépített hálózat részét képező koax kábel végpontja.
A DIGI Smart CAM-mel párosítható, az eszközt fogadni képes tévékészülékek, gyártók listáját
megtalálja honlapunkon. A tévékészüléknek az eszköz fogadásához mindenképpen rendelkeznie
kell DVB-C tunerrel és CI+ fogadónyílással.
Egy Előfizető maximum kettő darab DIGI Smart CAM igénybe vételére jogosult. Az eszköz
igénybe vételére vonatkozó bérleti díjat az A3 Függelék tartalmazza. DIGI Film, HBO előfizetés
esetén az első DIGI Smart CAM bérleti díját a Szolgáltató elengedi a DIGI Film, HBO előfizetés
ideje alatt. A DIGI Film, HBO előfizetés megszűnésekor az Előfizető a (első) DIGI Smart CAM
bérleti díjának megfizetésére köteles.
A jelen mellékletben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató ÁSZF Törzs dokumentuma
alkalmazandó.
3. Az ÁSZF „A” Mellékletének 1. számú Függeléke az alábbiak szerint módosul:
Az HBO PAK és HBO MAX PAK, a Felnőtt csomag és a DIGI Film szolgáltatásaink külön
előfizetéssel, a Szolgáltatótól bérelt vagy megvásárolt beltéri egységgel, vagy DIGI Smart CAMmel vehetők csak igénybe.

4. Az ÁSZF „A” Mellékletének 3. számú Függeléke az alábbiakkal bővül:
Díjak és költségek
Díjtétel neve
Bruttó díj
DIGI Smart CAM bérleti díja
300 Ft/hó
Amennyiben az Előfizető kettő darab DIGI Smart CAM-et vesz igénybe, úgy abban az esetben
maximum három darab további kártyás box bérletére vagy megvásárlására van lehetősége.
A Szolgáltató a DIGI Film szolgáltatást előfizetésenként maximum három végberendezésen
biztosítja. Amennyiben háromnál több készüléken igényli az Előfizető a DIGI Film
szolgáltatást, úgy azt további előfizetés ellenében teheti meg.
Kártérítési díjak
Anyag megnevezése
DIGI Smart CAM
DIGI Smart CAM smart kártya

Bruttó díj
8.000 Ft
2.000 Ft

5. Az ÁSZF „E” és „E.1” Mellékleteiben feltüntetett csatornakiosztás új csatornák
bevezetése miatt 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 termék és új csatornák bevezetése.
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