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Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

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

továbbiakban: ÁSZF) 2014. július 7. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

 

1. Az ÁSZF „C” Melléklet 1. sz. Függelékének 1. pontja az alábbi új szolgáltatásokkal bővül: 

1.2 Internet előfizetési díjak, benne foglalt telefonszolgáltatás nélkül 2014. július 7-től: 

Díjcsomag DIGINet 50 DIGINet 100 DIGINet 200 TopNET 

Maximális letöltés 

(Mbps) 

50 100 200 100 

Maximális 

feltöltés (Mbps) 

30 50 50 25 

Garantált letöltés 

(Mbps) 

25 50 80 8 

Garantált feltöltés 

(Mbps) 

20 25 40 4 

E-mail fiók 

(Mbyte) 

1 x 30 2 x 30 3 x 30 1 x 30 

Webtárhely 

(Mbyte) 

30 30 30 30 

Előfizetési díj 2.700 Ft 3.700 Ft 4.700 Ft 4.700 Ft 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

A maximális sávszélesség keretezéssel együtt érvényes. 

Fix IP kizárólag a DIGINet 50 és DIGINet 100 díjcsomagokhoz igényelhető. 

 

Az internet-csomag módosítására vonatkozó előfizetői igény megvalósíthatóságát a Szolgáltató 15 

napon belül megvizsgálja, és amennyiben a módosítási igényt elfogadja, úgy a kért csomagmódosítást 

max. 90 napon belül elvégzi.  

 

Azon Előfizetők, akik 2014. július 7. előtt StartNet szolgáltatásra kötöttek előfizetői szerződést, azok a 

továbbiakban DIGINet 50 néven vehetik igénybe a szolgáltatást. Azon Előfizetők, akik 2014. július 7. 

előtt BaseNet szolgáltatásra kötöttek előfizetői szerződést, azok a továbbiakban DIGINet 100 néven 

vehetik igénybe a szolgáltatást. A TopNet szolgáltatást igénybe vevő előfizetők átállítása DIGINet 200-

ra folyamatosan zajlik, a műszaki fejlesztések elkészültével a Szolgáltató folyamatosan állítja át a 

TopNet előfizetéseket DIGINet 200-ra. A DIGINet 200-ra való átállítás átmeneti idejére a TopNettel 

rendelkező előfizetők sávszélességét a Szolgáltató 100/25 Mbps-ra növelte.  
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2. Az ÁSZF „C” Melléklet 1. sz. Függelékének 2. pontja az alábbi fejezettel bővül: 

2.1 Nem igényelhető díjcsomagok 2014. július 7-től: 

Díjcsomag StartNET BaseNET 

Maximális letöltés (Mbps) 20 40 

Maximális feltöltés (Mbps) 10 20 

Garantált letöltés (Mbps) 4 6 

Garantált feltöltés (Mbps) 2 3 

E-mail fiók (Mbyte) 1 x 30  2 x 30  

Web tárhely (Mbyte) 30  30  

Előfizetési díj 2.700 Ft 3.700 Ft 

 

 
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, meglévő konstrukció kivezetése.. 

 

Budapest, 2014. július 7. 

 

      Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

http://www.digi.hu/aszf

