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A Szolgáltató a jelen (1.) pontban feltüntetett akciót 2014. október 1-jén visszavonja, 2014. október 1-től
nem vehető igénybe.
1. “Okos csomag” akció
Jelen pontban feltüntetett akció 2011. szeptember 20-tól visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható
össze.
1.1 Igénybe vételének feltételei
Az akcióban azon előfizetők vehetnek részt, akik a Szolgáltatóval nem állnak szerződéses jogviszonyban, így új
Előfizetőnek minősülnek, illetve Szolgáltatóval - bármely fél részéről történő – az előfizetői szerződés felmondását
követő 3 hónap elteltével újra kívánnak szerződni.
Az akció az alábbi konstrukciókkal vehető igénybe:
1. LAN/GPON/FTTH internettel való igénylésnél a DIGI, vagy DIGI+ televízió csomag, a StartNET, vagy
BaseNET, vagy TopNET internet, illetve telefon együttes előfizetése 12 vagy 24 hónap határozott
időtartamú előfizetői szerződés megkötésével;
2. MODEM internet esetében a DIGI, vagy DIGI+ televíziós csomag, a RITMO, vagy STRADA internet, illetve
telefon együttes előfizetése 12 vagy 24 hónap határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötésével;
Családi házas (FTTH) övezetek egyes területein műszaki okokból a televíziós csomagok közül kizárólag a DIGI+
programcsomag igényelhető.
A fentiekben feltüntetett konstrukciók valamelyikére történő szerződéskötéskor a Szolgáltató
a. a 12 hónap határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése esetén 10%,
b. a 24 hónap határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése esetén pedig 30%
havidíj kedvezményben részesíti az Előfizetőt.
Az
Okos
csomagban
kínált
ajánlatok
megtekinthetőek
https://digi.hu/okos_csomag/nagysebessegu_kabelnet oldalon.
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A Szolgáltató a jelen (2.) pontban feltüntetett akciót 2016. február 29-én visszavonja, 2016. március 1-től
nem vehető igénybe.
2. “Okos csomag” akció
Jelen pontban feltüntetett akció 2014. október 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható
össze.
2.1 Igénybe vételének feltételei
Az akcióban azon előfizetők vehetnek részt, akik a Szolgáltatóval nem állnak szerződéses jogviszonyban, így új
Előfizetőnek minősülnek, illetve Szolgáltatóval - bármely fél részéről történő – az előfizetői szerződés felmondását
követő 3 hónap elteltével újra kívánnak szerződni.
Az akció az alábbi konstrukciókkal vehető igénybe:
1. LAN/GPON/FTTH internettel való igénylésnél a DIGITV, a DIGI, vagy DIGI+ televízió csomag, a DIGINet
50, vagy DIGINet 100, vagy DIGINet 200, vagy DIGINet 500, vagy DIGINet 1000 internet, illetve telefon
együttes előfizetése 12 vagy 24 hónap határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötésével;
2. MODEM internet esetében a DIGITV, a DIGI, vagy DIGI+ televíziós csomag, a RITMO, vagy STRADA
internet, illetve telefon együttes előfizetése 12 vagy 24 hónap határozott időtartamú előfizetői szerződés
megkötésével;
Családi házas (FTTH) övezetek egyes területein műszaki okokból a televíziós csomagok közül kizárólag a DIGI+
programcsomag igényelhető.
A fentiekben feltüntetett konstrukciók valamelyikére történő szerződéskötéskor a Szolgáltató
a. a 12 hónap határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése esetén 10%,
b. a 24 hónap határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése esetén pedig 20%
havidíj kedvezményben részesíti az Előfizetőt.
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3. “Okos csomag” akció
Jelen pontban feltüntetett akció 2016. március 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható
össze.
3.1 Igénybe vételének feltételei
Az akcióban azon előfizetők vehetnek részt, akik a Szolgáltatóval nem állnak szerződéses jogviszonyban, így új
Előfizetőnek minősülnek, illetve Szolgáltatóval - bármely fél részéről történő – az előfizetői szerződés felmondását
követő 3 hónap elteltével újra kívánnak szerződni.
Az akció az alábbi konstrukciókkal vehető igénybe:
3. LAN/GPON/FTTH internettel való igénylésnél a DIGITV, a DIGI, vagy DIGI+ televízió csomag, a DIGINet
50, vagy DIGINet 100, vagy DIGINet 200, vagy DIGINet 500, vagy DIGINet 1000 internet, illetve telefon
együttes előfizetése 12 vagy 24 hónap határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötésével;
4. MODEM internet esetében a DIGITV, a DIGI, vagy DIGI+ televíziós csomag, a RITMO, vagy STRADA vagy D
5, D 10, D 20, D 40, D 80 internet, illetve telefon együttes előfizetése 12 vagy 24 hónap határozott
időtartamú előfizetői szerződés megkötésével;
Családi házas (FTTH) övezetek egyes területein műszaki okokból a televíziós csomagok közül kizárólag a DIGI+
programcsomag igényelhető.
A fentiekben feltüntetett konstrukciók valamelyikére történő szerződéskötéskor a Szolgáltató
c. a 12 hónap határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése esetén 10%,
d. a 24 hónap határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése esetén pedig 20%
havidíj kedvezményben részesíti az Előfizetőt.
Az
Okos
csomagban
kínált
ajánlatok
megtekinthetőek
https://digi.hu/okos_csomag/nagysebessegu_kabelnet oldalon.
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A Szolgáltató a jelen (4.) pontban feltüntetett akciót
2014. május 1-jén visszavonja, 2014. május 1-től
nem vehető igénybe.
4. Ügyféltoborzó akció
Jelen pontban feltüntetett akció 2011. szeptember 20tól visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem
vonható össze.
Az akcióban részt vevő ügyfelek
Ajánló
Minden Előfizető lehet ajánló, aki rendelkezik
kábeltelevízió előfizetéssel.
Lejárt számlatartozással rendelkező Előfizető is lehet
ajánló, azonban a kedvezmény a díjhátralék kiváltására
nem használható fel, egyenleget nem csökkent.
Ajánlott
Olyan háztartás lehet, melynél a szerződéskötést
megelőző 3 hónapban Szolgáltató nem szolgáltatott.
Akcióban résztvevő szolgáltatások
Kábeltelevízió és internet szolgáltatás.
4.1 Igénybe vételének feltételei
Szolgáltató valamennyi meglévő Előfizetője ajánlhat új
Előfizetőt, melyért az alább meghatározott feltételek
teljesülése esetén az Ajánló egy havi kábeltelevízió
előfizetési díja jóváírásra kerül. Az ajánlószelvény
letölthető a www.digi.hu
honlapról, illetve az
ügyfélszolgálati irodákban is elérhető.
Amennyiben a meglévő Előfizető (Ajánló) által az
ajánlott Előfizető az ajánlószelvény bemutatásával köt
előfizetői szerződést Szolgáltatóval, úgy a meglévő
Előfizető jogosulttá válik az egy havi kábeltelevízió
előfizetési díjánka jóváírására, amennyiben az általa
ajánlott Előfizető számára a szolgáltatást Szolgáltató
beköti.
A kedvezmény a bekötést követően kiállított számlán
kerül jóváírásra.

A Szolgáltató a jelen (5.) pontban feltüntetett akciót
2014. május 1-jén visszavonja, 2014. május 1-től
nem vehető igénybe.
5. MEGLÉVŐ ELŐFIZETŐI AKCIÓ
Jelen pontban feltüntetett akció 2011. szeptember 20tól visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem
vonható össze.
5.1 Igénybe vételének feltételei
Akcióban részt vevő ügyfelek
A Szolgáltatónál kábeltelevízió, internet vagy telefon
előfizetéssel rendelkező Előfizetők, kivéve a határozott
időtartamú
előfizetői
szerződéssel
rendelkező
Előfizetők, illetve azok, akiknek lejárt számlatartozása
van.
Az akció leírása
12 hónap határozott időtartamú előfizetői szerződés
megkötése esetén az alábbi kedvezményeket vehetik
igénybe már meglévő Előfizetőink:
1. Szolgáltató 1 db SD boxot biztosít az előfizetés
mellé
2. Szolgáltató 1 db HD boxot biztosít 300,- Ft/hó
bérleti díj megfizetése mellett a határozott
időtartam végéig
Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze,
kivéve a mobilinternet kedvezmény.
A határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése
esetén nyújtott kedvezmény a bekapcsolástól számított
12 hónapig érvényes.

Az új Előfizető kedvezményben nem részesül, kivéve ha
új Előfizetőként az Okos csomagban kínált ajánlat
valamelyikére szerződik
Egy hónapban csak egy havidíj jóváírására van
lehetőség. Az akció időtartama alatt egy Előfizető
maximum 12 bekötött új Előfizető után kaphat
jóváírást.
A kedvezmény mértéke attól függ, hogy a kedvezmény
nyújtásakor a meglévő Előfizető milyen csomaggal
rendelkezett.
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A Szolgáltató a jelen (6.) pontban feltüntetett akciót
2013. november 11-én visszavonja, 2013.
november 11-től nem vehető igénybe.
6. SD box akció FTTH területen
Jelen pontban feltüntetett akció 2011. december 12-től
visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem
vonható össze.
6.1 Igénybe vételének feltételei
Az akcióval érintett terület: valamennyi FTTH-s családi
házas terület.
Az akcióban azon előfizetők vehetnek részt, akik a
Szolgáltatóval nem állnak szerződéses jogviszonyban,
így új Előfizetőnek minősülnek, illetve Szolgáltatóval bármely fél részéről történő – az előfizetői szerződés
felmondását követő 3 hónap elteltével újra kívánnak
szerződni kábeltelevízió szolgáltatásra.
Szolgáltató - az előfizetői szerződés hatálya alatt - az
akció keretén belül minden új kábeltelevízió előfizető
részére, akikkel szemben az akció feltételei fennállnak,
egy darab SD boxot biztosít, melynek havi bérleti díját
elengedi.
7. DIGI Film akció
Jelen pontban feltüntetett akció 2012. december 1 -től
visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem
vonható össze.
7.1 Igénybe vételének feltételei
A DIGI Film csatorna kizárólag SD/HD típusú
berendezéssel és DIGI Smart CAM-mel vehető igénybe.
Kábeles Előfizető, ha most fizet elő listaáras televízió
szolgáltatásra (kivéve Közszolgálati) vagy Okos
csomagra, vagy meglévő előfizető, aki Okos csomaggal
rendelkezik melynek hűségideje még tart + előfizet a
DIGI Film csatornára 12 hónapra szóló határozott
időtartamra vonatkozó feltétel vállalása mellett az első
SD típusú berendezést (amennyiben azzal még nem
rendelkezik) 12 hónapon keresztül Szolgáltató
díjmentesen biztosítja Előfizető részére.
Azon OKOS csomaggal rendelkező ügyfelek, akiknél a
hűségidő még nem járt le, de időközben DIGI Filmet
igényelnek 12 hónapos hűségidővel, azonban már
rendelkeznek SD típusú berendezéssel, az első SD
típusú berendezés bérleti díja: 300 Ft/hó.
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben
jogosult rá, úgy az akció keretén belül a DIGI Film
csatorna vételéhez szükséges 1 db SD box bérleti díja
nem kerül számlázásra, annak használatát Szolgáltató a

határozott időtartam alatt – 12 hónap – a részére
kedvezményként nyújtja. A kedvezményes időszak
leteltét követően, amennyiben Előfizető a szolgáltatást
továbbra is igénybe kívánja venni, úgy az SD box bérleti
díja a mindenkori listaáron kerül számlázásra.
Az Előfizető ha a 12 hónapos határozott idejű szerződés
megkötése nélkül igényli a DIGI Film szolgáltatást az
első SD típusú berendezés bérleti díja: 300 Ft/hó.
Amennyiben Előfizető a DIGI Film szolgáltatását HD
box-szal kívánja igénybe venni, úgy tudomásul veszi,
hogy az SD box díjmentes igénybevételére már nincs
lehetősége. A HD box bérleti díjához Szolgáltató
kedvezményt nem biztosít.
Az akció keretében a megjelölt előfizetési díjra
vonatkozó kedvezményt a szolgáltatás bekapcsolásától
számítva, az első 3 hónapban veheti igénybe, mely
díjmentes időszak más hónapokra nem vihető át.
A kedvezményes – 3 hónapos – időszakot követő
időszakra vonatkozóan a szolgáltatás listaárát köteles
megfizetni.
Az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés
folyamatos 12 hónapig történő igénybevétele, továbbá
az előfizetési díj határidőben történő megfizetése.
Új Előfizetőnek minősül, aki a szerződés megkötése
időpontjában nem rendelkezik televízió előfizetéssel a
Szolgáltatónál.
Nem vehet részt az akcióban az, aki bármely okból
megszűnt előfizetését a megszűnéstől számított 3
hónapon belül azonos néven vagy címen újraköti, vagy
azt a vele egy háztartásban élő hozzátartozó igényli,
illetve aki Közszolgálati csomagra fizet / fizetett elő.
Amennyiben úgy nyilatkozik, hogy a DIGI Film
szolgáltatást HD box-szal kívánja igénybe venni, úgy
tudomásul veszi, hogy az SD box díjmentes
igénybevételére már nincs lehetősége. A HD box bérleti
díjához a Szolgáltató kedvezményt nem biztosít. Ezen
bekezdés a műholdas előfizetőkre nem alkalmazandó.
A családi házas (FTTH) övezet egyes területein műszaki
okokból a televíziós csomagok közül kizárólag a DIGI+
csomag érhető el.
8. FilmMix akció
Jelen pontban feltüntetett akció 2015. június 1-től
visszavonásig érvényes.
8.1 Igénybe vételének feltételei
A HD csatornák és a FilmMix csatornái kizárólag a
Szolgáltató által bérleti díj illetve vétálár ellenében
rendelkezésre bocsátott SD/HD típusú berendezéssel
vagy DIGI Smart CAM-mel 3 hónapig díjmentesen
vehető igénybe.
Az akciókban való részvétel feltétele az előfizetési díj
határidőben történő megfizetése.

5

Készítés időpontja:
Módosítás időpontja:

2004. december 19.
2016. március 31.

Nem vehet részt az akcióban az, aki bármely okból
megszűnt előfizetését a megszűnéstől számított 3
hónapon belül azonos néven vagy címen újraköti, vagy
azt a vele egy háztartásban élő hozzátartozó igényli,
illetve aki Közszolgálati csomagra fizet /fizetett elő.
Új Előfizetőnek minősül az, aki a szerződés megkötése
időpontjában nem rendelkezik műholdas televízió
előfizetéssel a DIGI Kft.-nél.
9. HBO akció
Jelen pontban feltüntetett akció 2016. január 1-től
visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes.
9.1 Igénybe vételének feltétele
Az akciót minden kábeles és műholdas szerződéssel
rendelkező Előfizető igénybe veheti, illetve azon
Előfizetők is, akik a Szolgáltatóval még nem állnak
szerződéses jogviszonyban, azaz új Előfizetőnek
minősülnek. Az akcióban való részvétel további
feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő
igénybevétele, továbbá az előfizetési díj határidőben
történő megfizetése.
Amennyiben az Előfizető már rendelkezik HBO Pak,
HBO MaxPak, illetve Cinemax csomaggal, és így kívánja
igénybe venni az akciót, úgy az a meglévő csomagok
HBO Super Pakra, illetve HBO Super MaxPakra történő
módosításával lehetséges.
9.2 Konstrukciók:
A kedvezmény mértéke 12 havi határozott idejű
szerződés esetén:
Díjcsomag
Listaár
Kedvezményes ár
HBO Super Pak
3.000 Ft
2.090 Ft
HBO Super MaxPak 3.600 Ft
2.590 Ft
Az Előfizető DIGI Smart CAM eszközt igényelhet az HBO
előfizetéséhez, amennyiben a készüléke kompatibilis a
DIGI Smart CAM-mel. A Szolgáltató a DIGI Smart CAM
bérleti díját elengedi, egészen addig, amíg az Előfizető
az HBO csatornára előfizet.
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