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1. Igényelhető konstrukciók 

 
1.1 DIGI NEKEM – e-számlával, határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével 

1.1.1. FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció 

A jelen pontban feltüntetett FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció 2020. febrüár 1-től visszavonásig 
érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze. 
 
Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése, illetve e-számla 
regisztráció. 
 
FTTH területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 
 

Kábeltelevíziós 
díjcsomag 

Telefon 
díjcsomag 

Internet 
díjcsomag 

Listaár Kedvezményes 
csomagár az első 

hónapban 

Kedvezményes 
csomagár a 

második hónaptól 
DIGITV 2019 DIGITel 250 DIGINet 

1000 FTTH 
2019 

6.450 Ft 3.000 Ft 5.999 Ft 

 
FTTB területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 
 

Kábeltelevíziós 
díjcsomag 

Telefon 
díjcsomag 

Internet 
díjcsomag 

Listaár Kedvezményes 
csomagár az első 

hónapban 

Kedvezményes 
csomagár a 

második hónaptól 
DIGITV 2019 DIGITel 

250 
DIGINet 100 
FTTB 2019 

6.450 Ft 3.000 Ft 5.999 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 
250 

DIGINet 500 
FTTB 2019 

6.650 Ft 3.100 Ft 6.200 Ft 

 
1.1.2. A DIGI NEKEM csomag e-számlával, határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek:  

 
A kedvezményes időszak a szolgáltatás bekapcsolásától számított 12 hónapig vehető igénybe, mely 
kedvezményes időszak más hónapokra nem vihető át. A kedvezmény összege a vonatkozó adók változása 
folytán ettől a jövőben eltérhet. 
 
Az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos - 12 hónapig történő - igénybevétele a fent 
megjelölt csomagok együttes előfizetése esetén, továbbá, e-számlán keresztüli díjfizetési mód igénybevétele a 
határozott idejű szerződési időszak teljes tartama alatt, illetve az előfizetési díj határidőben történő 
megfizetése. 
 
Az akció kizárólag azon, a Szolgáltató saját hálózattal kiépített területein érvényes, ahol kiegészítő berüházás 
nélkül érhető el a szolgáltatása. 
 
Az akció kizárólag e-számla regisztrációval érvényes. 
 
Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltatás bekapcsolásától/ eszköz átadásától számítva a 
kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján 
a határozott idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a 
Szolgáltató általi felmondás útján – az előfizetői szerződés megszűnik, az általa igénybevett kedvezményeket 
a Szolgáltató jogosült kiszámlázni részére. 
 

http://digi.hu/aszf
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Az akció keretében meghatározott kedvezményes konstrükció a kedvezményes időszak alatt nem 
kombinálható. 
Az akció a telefonszolgáltatás forgalmi díjára nem vonatkozik. 
 
1.2 DIGI NEKEM – határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével  

1.2.1 FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció  

A jelen pontban feltüntetett FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció 2020. febrüár 1-től visszavonásig 
érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.  
 
Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése.  
 
FTTH területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 
 

Kábeltelevíziós 
díjcsomag 

Telefon 
díjcsomag 

Internet díjcsomag Listaár Kedvezményes 
ár 

DIGITV 2019 DIGITel 250 DIGINet 1000 FTTH 2019 6.450 Ft 5.999 Ft 
 
FTTB területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 
 

Kábeltelevíziós 
díjcsomag 

Telefon 
díjcsomag 

Internet díjcsomag Listaár Kedvezményes 
ár 

DIGITV 2019 DIGITel 250 DIGINet 100 FTTB 2019 6.450 Ft 5.999 Ft 
DIGITV 2019 DIGITel 250 DIGINet 500 FTTB 2019 6.650 Ft 6.200 Ft 

 

1.2.2 A DIGI NEKEM csomag határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek:  

A kedvezményes időszak a szolgáltatás bekapcsolásától számított 12 hónapig vehető igénybe, mely 
kedvezményes időszak más hónapokra nem vihető át. A kedvezmény összege a vonatkozó adók változása 
folytán ettől a jövőben eltérhet. 
 
Az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos - 12 hónapig történő - igénybevétele a fent 
megjelölt csomagok együttes előfizetése esetén, továbbá, az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 
 
Az akció kizárólag azon, a Szolgáltató saját hálózattal kiépített területein érvényes, ahol kiegészítő berüházás 
nélkül érhető el a szolgáltatása. 
 
Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltatás bekapcsolásától/ eszköz átadásától számítva a 
kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján 
a határozott idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a 
Szolgáltató általi felmondás útján – az előfizetői szerződés megszűnik, az általa igénybevett kedvezményeket 
a Szolgáltató jogosült kiszámlázni részére. 
 
Az akció keretében meghatározott kedvezményes konstrükció a kedvezményes időszak alatt nem 
kombinálható. 
 
Az akció a telefonszolgáltatás forgalmi díjára nem vonatkozik. 
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1.3 DIGI NEKEM – e-számlával, határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével  

1.3.1. Kábel modemes területekre vonatkozó akció  

 
A jelen pontban feltüntetett kábel modemes területekre vonatkozó akció 2020. április 1-től visszavonásig 
érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.  
Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése, illetve e-számla 
regisztráció.  
 
Kábel modemes területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 
 

Kábeltelevíziós 
díjcsomag 

Telefon 
díjcsomag 

Internet 
díjcsomag 

Csomag 
listaára 

Kedvezménye
s csomagár az 

első 
hónapban 

Kedvezményes 
csomagár a 

második hónaptól 

DIGITV 2019 DIGITel 250 RITMO 5 395 Ft 2 800 Ft 5 145 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D5 5 575 Ft 2 900 Ft 5 325 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D10 6 240 Ft 3 200 Ft 5 990 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D20 6 655 Ft 3 500 Ft 6 405 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D40 7 065 Ft 3 700 Ft 6 815 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D80 7 480 Ft 3 900 Ft 7 230 Ft 

 
1.3.2. A DIGI NEKEM csomag e-számlával, határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek:  

 
A kedvezményes időszak a szolgáltatás bekapcsolásától számított 12 hónapig vehető igénybe, mely 
kedvezményes időszak más hónapokra nem vihető át.  
 
A kedvezmény összege a vonatkozó adók változása folytán ettől a jövőben eltérhet.  
Az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos - 12 hónapig történő - igénybevétele a fent 
megjelölt csomagok együttes előfizetése esetén, továbbá, e-számlán keresztüli díjfizetési mód igénybevétele a 
határozott idejű szerződési időszak teljes tartalma alatt, illetve az előfizetési díj határidőben történő 
megfizetése.  
 
Az akció kizárólag azon, a Szolgáltató saját hálózattal kiépített területein érvényes, ahol kiegészítő berüházás 
nélkül érhető el a szolgáltatása.  
Az akció kizárólag e-számla regisztrációval érvényes. 
 
Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltatás bekapcsolásától/ eszköz átadásától számítva a 
kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján 
a határozott idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a 
Szolgáltató általi felmondás útján – az előfizetői szerződés megszűnik, az általa igénybe vett kedvezményeket 
a Szolgáltató jogosült kiszámlázni részére.  
 
Az akció keretében meghatározott kedvezményes konstrükció a kedvezményes időszak alatt nem 
kombinálható.  
 
Az akció a telefonszolgáltatás forgalmi díjára nem vonatkozik. 
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1.4 Film Now akció 

A jelen pontban feltüntetett akció 2018. szeptember 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem 
vonható össze. 
 
1.4.1 Az akció feltételei vezetékes szolgáltatás (kábeltelevízió, internet, telefon) igénybevétele 
esetén: 

A Film Now akció keretében 12 hónapra szóló határozott időtartamú szerződés megkötése esetén az első 3 
hónapban díjmentesen vehető igénybe a Film Now szolgáltatás.  
 
A Film Now akció keretében a kedvezmény mértéke az első három hónapban 300 Ft, azaz a 12 havi határozott 
idő alatt összesen 900 Ft. 
 
Az Előfizető DIGI Smart CAM eszközt igényelhet Film Now előfizetéséhez, amennyiben TV készüléke 
kompatibilis a DIGI Smart CAM-mel. Amennyiben szükséges a csatorna vételéhez, 1 db SD/1db HD box vagy 
1db (első) DIGI Smart CAM bérleti díját a Szolgáltató elengedi, egészen addig, amíg az Előfizető a Film Now 
csatornára előfizet. Előfizetési szerződésenként összesen egy darab beltéri egység lehet díjmentes, 
amennyiben az Előfizetőnek a Szolgáltató már biztosított térítésmentesen SD/HD Box-t vagy DIGI SMART 
CAM-t, további eszköz térítésmentes igénybevételére az Előfizető az akció keretében nem jogosült. 
 
Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő 
igénybevétele, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 
 
Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás bekapcsolásától/eszköz átadásától számítva a kedvezmények 
igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján határozott idő 
alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a Szolgáltató általi 
felmondás útján – megszűnik, az általa igénybe vett kedvezményeket Szolgáltató jogosült kiszámlázni részére. 
Tekintettel arra, hogy a Film Now szolgáltatás igénybevételének a televízió szolgáltatásra való előfizetés és 
annak igénybevétele előfeltétel, így Előfizető tüdomásül veszi, hogy a határozott időtartamra kötött előfizetői 
szerződése a televízió szolgáltatás igénybevételére is kiterjed, a televízió szolgáltatás felmondása a határozott 
időtartamra szóló szerződésének (Film Now) a felmondását is magával vonja. 
 
Előfizető elfogadja, hogy 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. 
 
1.4.2 Az akció feltételei műholdas szolgáltatás igénybevétele esetén: 

A Film Now akció keretében 12 hónapra szóló határozott időtartamú szerződés megkötése esetén az első 3 
hónapban díjmentesen vehető igénybe a Film Now szolgáltatás.  
 
A Film Now akció keretében a kedvezmény mértéke az első három hónapban 300 Ft, azaz a 12 havi határozott 
idő alatt összesen 900 Ft. 
 
Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő 
igénybevétele, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 
 
Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás bekapcsolásától/eszköz átadásától számítva a kedvezmények 
igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján határozott idő 
alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a Szolgáltató általi 
felmondás útján – megszűnik, az általa igénybe vett kedvezményeket Szolgáltató jogosült kiszámlázni részére. 
 

http://digi.hu/aszf
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Tekintettel arra, hogy a Film Now szolgáltatás igénybevételének a televízió szolgáltatásra való előfizetés és 
annak igénybevétele előfeltétel, így Előfizető tüdomásül veszi, hogy a határozott időtartamra kötött előfizetői 
szerződése a televízió szolgáltatás igénybevételére is kiterjed, a televízió szolgáltatás felmondása a határozott 
időtartamra szóló szerződésének (Film Now) a felmondását is magával vonja. 
 
Előfizető elfogadja, hogy 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. 
 
1.5 HBO akció 

A jelen pontban feltüntetett akció 2017. október 25-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem 
vonható össze. 
 
1.5.1 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 
 
1.5.2. Az akció feltételei vezetékes szolgáltatás (kábeltelevízió, internet, telefon) igénybevétele 
esetén: 

Az Előfizető DIGI Smart CAM eszközt igényelhet HBO előfizetéséhez, amennyiben TV készüléke kompatibilis 
a DIGI Smart CAM-mel. Amennyiben szükséges a csatorna vételéhez, 1 db SD/1db HD box vagy 1db (első) DIGI 
Smart CAM bérleti díját a Szolgáltató elengedi, egészen addig, amíg az Előfizető HBO csatornára előfizet. 
Előfizetési szerződésenként összesen egy darab beltéri egység lehet díjmentes, amennyiben az Előfizetőnek a 
Szolgáltató már biztosított térítésmentesen SD/HD Box-t vagy DIGI SMART CAM-t, további eszköz 
térítésmentes igénybevételére az Előfizető az akció keretében nem jogosült. 
 
Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő 
igénybevétele, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 
 
Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás bekapcsolásától/eszköz átadásától számítva a kedvezmények 
igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján határozott idő 
alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a Szolgáltató általi 
felmondás útján – megszűnik, az általa igénybe vett kedvezményeket Szolgáltató jogosült kiszámlázni részére. 
 
Tekintettel arra, hogy a HBO szolgáltatás igénybevételének a televízió szolgáltatásra való előfizetés és annak 
igénybevétele előfeltétel, így Előfizető tüdomásül veszi, hogy a határozott időtartamra kötött előfizetői 
szerződése a televízió szolgáltatás igénybevételére is kiterjed, a televízió szolgáltatás felmondása a határozott 
időtartamra szóló szerződésének (HBO) a felmondását is magával vonja. 
 
1.5.3. Az akció feltételei műholdas szolgáltatás igénybevétele esetén: 

Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő 
igénybevétele, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 
 
Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás bekapcsolásától/eszköz átadásától számítva a kedvezmények 
igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján határozott idő 
alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a Szolgáltató általi 
felmondás útján – megszűnik, az általa igénybe vett kedvezményeket Szolgáltató jogosült kiszámlázni részére. 
 

http://digi.hu/aszf
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Tekintettel arra, hogy a HBO szolgáltatás igénybevételének a televízió szolgáltatásra való előfizetés és annak 
igénybevétele előfeltétel, így Előfizető tüdomásül veszi, hogy a határozott időtartamra kötött előfizetői 
szerződése a televízió szolgáltatás igénybevételére is kiterjed, a televízió szolgáltatás felmondása a határozott 
időtartamra szóló szerződésének (HBO) a felmondását is magával vonja. 
 
1.6 FilmMix akció 

A jelen pontban feltüntetett akció 2017. október 25-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem 
vonható össze. 
 
1.6.1 Igénybevételének feltételei 

Azon új előfizetőink részére, akik 2017. október 25.-től kötöttek műholdas szolgáltatásra előfizetői szerződést, 
3 hónapig díjmentesen biztosítjük a FilmMix szolgáltatást. 
Az akciókban való részvétel feltétele az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 
 
1.6.2.Műholdas szolgáltatás DIGITV akció 

A jelen pontban feltüntetett akció 2020. májüs 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható 
össze.  
Az akcióban 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése esetén kedvezményes 
szerelési díjjal érhető el a szolgáltatás kiépítése. A helyszínen felhasznált anyagok díja külön fizetendő.  
 

   Szerelési díj 

Kedvezményes 
szerelési díj  

(12 hónap határozott 
idő) 

1 db Tv-re 11 500 Ft 6 000 Ft 

2 db Tv-re 13 000 Ft 8 000 Ft 

3 db Tv-re 14 500 Ft 10 000 Ft 

 
Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő 
igénybevétele, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 
Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás bekapcsolásától/eszköz átadásától számítva a kedvezmények 
igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján határozott idő 
alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a Szolgáltató általi 
felmondás útján – megszűnik, az általa igénybe vett kedvezményeket Szolgáltató jogosült kiszámlázni részére. 
 
1.7 Műholdas szolgáltatás DIGITV e-számla akció 

A jelen pontban feltüntetett akció 2020. májüs 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható 
össze. 
Az akcióban 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése esetén, e-számla 
regisztrációval és kedvezményes szerelési díjjal érhető el a szolgáltatás kiépítése. A helyszínen felhasznált 
anyagok díja külön fizetendő. 
 

  Szerelési díj 

Kedvezményes 
szerelési díj  

(12 hónap határozott 
idő) 

1 db Tv-re 11 500 Ft 6 000 Ft 

2 db Tv-re 13 000 Ft 8 000 Ft 

3 db Tv-re 14 500 Ft 10 000 Ft 
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A DIGITV csomag az akció keretében 12 hónapra szóló határozott időtartamú szerződés megkötése esetén az 
első hónapban a mindenkori ÁSZF szerinti 50%-al csökkentett listaárral vehető igénybe. A DIGITV akció 
keretében a kedvezmény mértéke az első hónapban 1 650 Ft azaz a 12 havi határozott idő alatt összesen 1 
650 Ft. 
 
Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő 
igénybevétele, e-számlán keresztüli díjfizetési mód igénybevétele a határozott idejű szerződési időszak teljes 
tartalma alatt, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 
 
Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás bekapcsolásától/eszköz átadásától számítva a kedvezmények 
igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján határozott idő 
alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a Szolgáltató általi 
felmondás útján – megszűnik, az általa igénybe vett kedvezményeket Szolgáltató jogosült kiszámlázni részére. 
 
Előfizető elfogadja, hogy az akció keretében a megjelölt előfizetési díjra vonatkozó kedvezményt a szolgáltatás 
bekapcsolásától számítva, az első hónapban veheti igénybe, mely kedvezményes időszak más hónapokra nem 
vihető át. A kedvezményes – 1 hónapos – időszakot követő időszakra vonatkozóan a szolgáltatás listaárát 
köteles megfizetni. 
 
1.8 Kábeles „áthelyezés” költöztetés szolgáltatás akció 

A jelen pontban feltüntetett akció 2020. december 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem 
vonható össze. 
A díjmentes áthelyezési díj akció 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése esetén 
érvényesíthető. A helyszínen felhasznált anyagok díja külön fizetendő. 
 
Áthelyezés egyszeri díjkedvezmény: 
 

Díjtétel neve Bruttó díj Kedvezményes bruttó díj 
(12 hónap határozott idő) 

Áthelyezési díj (épületen 
belül vagy kiépített hálózat 
esetén) 

10.000 Ft díjmentes 

Áthelyezési díj (épületen 
kívülre) 

5.000 Ft díjmentes 

 
Az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos - 12 hónapig történő - igénybevétele a DIGI 
NEKEM csomagra történő előfizetése esetén, továbbá, az előfizetési díj határidőben történő megfizetése.  
A kedvezményes időszak a szolgáltatás áthelyezésétől számított 12 hónapig vehető igénybe, mely 
kedvezményes időszak más hónapokra nem vihető át. A kedvezmény összege a vonatkozó adók változása 
folytán ettől a jövőben eltérhet. 
Az akció kizárólag azon, a Szolgáltató saját hálózattal kiépített területein érvényes, ahol kiegészítő berüházás 
nélkül érhető el a szolgáltatása. 
 
Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltatás áthelyezésétől/eszköz átadásától számítva a 

kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján 

a határozott idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a 
Szolgáltató általi felmondás útján – az előfizetői szerződés megszűnik, az általa igénybe vett kedvezményeket 

a Szolgáltató jogosült kiszámlázni részére.  

Az akció keretében meghatározott kedvezményes konstrükció a kedvezményes időszak alatt nem 

kombinálható és egy adott naptári évben előfizetésenként egyszer vehető igénybe. Az akció a 

telefonszolgáltatás forgalmi díjára nem vonatkozik. 
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1.9 Kábeles „áthelyezés” költöztetés szolgáltatás akció 

A jelen pontban feltüntetett akció 2020. december 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem 

vonható össze. 

A díjmentes áthelyezési díj akció 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése esetén 

érvényesíthető. A helyszínen felhasznált anyagok díja külön fizetendő. 

Áthelyezés egyszeri díjkedvezmény: 

Díjtétel neve Bruttó díj Kedvezményes bruttó díj 

(12 hónap határozott idő) 

Áthelyezési díj (épületen 

belül vagy kiépített hálózat 

esetén) 

10.000 Ft díjmentes 

Áthelyezési díj (épületen 

kívülre) 

5.000 Ft díjmentes 

Az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos - 12 hónapig történő - igénybevétele a DIGI 
NEKEM csomagra történő előfizetése esetén, továbbá, az előfizetési díj határidőben történő megfizetése.  

A kedvezményes időszak a szolgáltatás áthelyezésétől számított 12 hónapig vehető igénybe, mely 
kedvezményes időszak más hónapokra nem vihető át. A kedvezmény összege a vonatkozó adók változása 
folytán ettől a jövőben eltérhet. 

Az akció kizárólag azon, a Szolgáltató saját hálózattal kiépített területein érvényes, ahol kiegészítő berüházás 
nélkül érhető el a szolgáltatása. 
 
Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltatás áthelyezésétől/eszköz átadásától számítva a 
kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján 
a határozott idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a 
Szolgáltató általi felmondás útján – az előfizetői szerződés megszűnik, az általa igénybe vett kedvezményeket 
a Szolgáltató jogosült kiszámlázni részére. 
 
Az akció keretében meghatározott kedvezményes konstrükció a kedvezményes időszak alatt nem 
kombinálható és egy adott naptári évben előfizetésenként egyszer vehető igénybe. Az akció a 
telefonszolgáltatás forgalmi díjára nem vonatkozik. 
 

2. Lezárt, nem rendelhető konstrukciók 

2.1 “Okos csomag” akció 

 
A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2014. október 1-jén visszavonja, 2014. október 1-től 
nem vehető igénybe. 
Jelen pontban feltüntetett akció 2011. szeptember 20-tól visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem 
vonható össze. 
 
Igénybevételének feltételei 
Az akcio ban azon elo fizeto k vehetnek re szt, akik a Szolga ltato val nem a llnak szerzo de ses jogviszonyban, í gy 
ü j Elo fizeto nek mino sü lnek, illetve Szolga ltato val - ba rmely fe l re sze ro l to rte no  – az elo fizeto i szerzo de s 
felmonda sa t ko veto  3 ho nap eltelte vel ü jra kí va nnak szerzo dni. 
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Az akcio  az ala bbi konstrükcio kkal veheto  igénybe: 
1. LAN/GPON/FTTH internettel valo  ige nyle sne l a DIGI, vagy DIGI+ televí zio  csomag, a StartNET, vagy 

BaseNET, vagy TopNET internet, illetve telefon együ ttes elo fizete se 12 vagy 24 ho nap hata rozott 
ido tartamü  elo fizeto i szerzo de s megko te se vel; 

2. MODEM internet esete ben a DIGI, vagy DIGI+ televí zio s csomag, a RITMO, vagy STRADA internet, 
illetve telefon együ ttes elo fizete se 12 vagy 24 ho nap hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de s 
megko te se vel; 

Csala di ha zas (FTTH) o vezetek egyes terü letein mü szaki okokbo l a televí zio s csomagok ko zü l kiza ro lag a DIGI+ 
programcsomag ige nyelheto . 
 
A fentiekben feltü ntetett konstrükcio k valamelyike re to rte no  szerzo de sko te skor a Szolga ltato   

a. a 12 ho nap hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de s megko te se esete n 10%,  
b. a 24 ho nap hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de s megko te se esete n pedig 30%  

havidí j kedvezme nyben re szesí ti az Elo fizeto t. 
Az Okos csomagban kínált ajánlatok megtekinthetőek a 
https://digi.hu/okos_csomag/nagysebessegu_kabelnet oldalon. 
 
2.2 “Okos csomag” akció 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2016. február 29-én visszavonja, 2016. március 1-től 
nem vehető igénybe. 
Jelen pontban feltüntetett akció 2014. október 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható 
össze. 
 
Igénybevételének feltételei 
Az akcio ban azon elo fizeto k vehetnek re szt, akik a Szolga ltato val nem a llnak szerzo de ses jogviszonyban, í gy 
ü j Elo fizeto nek mino sü lnek, illetve Szolga ltato val - ba rmely fe l re sze ro l to rte no  – az elo fizeto i szerzo de s 
felmonda sa t ko veto  3 ho nap eltelte vel ü jra kí va nnak szerzo dni. 
 
Az akcio  az ala bbi konstrükcio kkal veheto  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 esete ben a DIGITV, a DIGI, vagy DIGI+ televí zio s csomag, a RITMO, vagy STRADA 
internet, illetve telefon együ ttes elo fizete se 12 vagy 24 ho nap hata rozott ido tartamü  elo fizeto i 
szerzo de s megko te se vel; 

Csala di ha zas (FTTH) o vezetek egyes terü letein mü szaki okokbo l a televí zio s csomagok ko zü l kiza ro lag a DIGI+ 
programcsomag ige nyelheto . 
 
A fentiekben feltü ntetett konstrükcio k valamelyike re to rte no  szerzo de sko te skor a Szolga ltato   

a. a 12 ho nap hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de s megko te se esete n 10%,  
b. a 24 ho nap hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de s megko te se esete n pedig 20%  

havidí j kedvezme nyben re szesí ti az Elo fizeto t. 
Az Okos csomagban kínált ajánlatok megtekinthetőek a 
https://digi.hu/okos_csomag/nagysebessegu_kabelnet oldalon. 
 
 
2.3 “Okos csomag” akció 

Jelen pontban feltüntetett akció 2016. márciüs 1-től 2017. október 23-ig érvényes, más kedvezménnyel nem 
vonható össze. 
  

http://digi.hu/aszf
https://digi.hu/okos_csomag/nagysebessegu_kabelnet
https://digi.hu/okos_csomag/nagysebessegu_kabelnet
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Igénybevételének feltételei 
Az akcio ban azon elo fizeto k vehetnek re szt, akik a Szolga ltato val nem a llnak szerzo de ses jogviszonyban, í gy 
ü j Elo fizeto nek mino sü lnek, illetve Szolga ltato val - ba rmely fe l re sze ro l to rte no  – az elo fizeto i szerzo de s 
felmonda sa t ko veto  3 ho nap eltelte vel ü jra kí va nnak szerzo dni. 
Az akcio  az ala bbi konstrükcio kkal veheto  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 esete ben a DIGITV, a DIGI, vagy DIGI+ televí zio s csomag, a RITMO, vagy STRADA 
vagy D 5, D 10, D 20, D 40, D 80 internet, illetve telefon együ ttes elo fizete se 12 vagy 24 ho nap 
hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de s megko te se vel; 

Csala di ha zas (FTTH) o vezetek egyes terü letein mü szaki okokbo l a televí zio s csomagok ko zü l kiza ro lag a DIGI+ 
programcsomag ige nyelheto . 
A fentiekben feltü ntetett konstrükcio k valamelyike re to rte no  szerzo de sko te skor a Szolga ltato   

c. a 12 ho nap hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de s megko te se esete n 10%,  
d. a 24 ho nap hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de s megko te se esete n pedig 20%  

havidí j kedvezme nyben re szesí ti az Elo fizeto t. 
Az Okos csomagban kínált ajánlatok megtekinthetőek a 
https://digi.hu/okos_csomag/nagysebessegu_kabelnet oldalon. 
 
2.4 “Okos csomag” akció 

A jelen pontban feltüntetett akció 2017. október 25-től 2017. december 31-ig érvényes, más kedvezménnyel 
nem vonható össze. A kedvezmények összevonásának tilalma alól a mobilinternet kivételt képez. 
 
Igénybevételének feltételei: 
Az akcio  felte tele a 12 ho napos hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de s megko te se. 
 
Konstrukciók: 

FTTH terü leteken az ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  kedvezme ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár 

DIGITV DIGITel 200 

DIGINet 1000- 

FTTH 6 000 Ft 4 800 Ft 

 

FTTB terü leteken az ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  kedvezme ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár 

DIGITV DIGITel 200 
DIGINet 100- 

FTTB 
6 000 Ft 4 800 Ft 

DIGITV DIGITel 200 
DIGINet 500- 

FTTB 
6 400 Ft 5 200 Ft 

DIGITV DIGITel 200 
DIGINet 1000- 

FTTB 
6 800 Ft 5 600 Ft 

http://digi.hu/aszf
https://digi.hu/okos_csomag/nagysebessegu_kabelnet
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Modemes terü leteken az ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  kedvezme ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár 

DIGITV DIGITel 200 RITMO 5 800 Ft 4 600 Ft 

 

Az A SZF “C.1” Fü ggele ke ben is feltü netett, ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  

kedvezme ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár 

DIGITV DIGITel 200 D5 6 005 Ft 4 804 Ft 

DIGITV DIGITel 200 D10 6 750 Ft 5 400 Ft 

DIGITV DIGITel 200 D20 7 215 Ft 5 772 Ft 

DIGITV DIGITel 200 D40 7 680 Ft 6 144 Ft 

DIGITV DIGITel 200 D80 8 145 Ft 6 515 Ft 

 

Az Okos csomag akcióra vonatkozó feltételek: 

A kedvezme nyes ido szak a szolga ltata s bekapcsola sa to l veheto  ige nybe. A kedvezme ny o sszege a vonatkozo  
ado k va ltoza sa folyta n etto l a jo vo ben elte rhet. 
Az akcio ban valo  re szve tel felte tele az elo fizete s folyamatos 12 ho napig to rte no  ige nybeve tele a fent megjelo lt 
csomagok együ ttes elo fizete se esete n, tova bba  az elo fizete si dí j hata rido ben to rte no  megfizete se. 
Az akcio  kiza ro lag azon a Szolga ltato  saja t ha lo zattal kie pí tett terü letein e rve nyes, ahol kiege szí to  berüha za s 
ne lkü l e rheto  el a szolga ltata sa. 
Az Elo fizeto  elfogadja, hogy a szolga ltata s bekapcsola sa to l/ eszko z a tada sa to l sza mí tva a kedvezme nyek 
ige nybeve tele vel ko to tt hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de se t rendes felmonda s ü tja n a hata rozott ido  
alatt megszü nteti vagy ba rmely ma s mo don – í gy a dí jtartoza s miatti korla toza st ko veto en a Szolga ltato  a ltali 
felmonda s ü tja n – megszü nik, az a ltala ige nybevett kedvezme nyeket Szolga ltato  jogosült kisza mla zni re sze re. 
Az akcio  kerete ben meghata rozott kedvezme nyes konstrükcio  a kedvezme nyes ido szak alatt nem 
kombina lhato . 
Az akcio  a telefon szolga ltata s forgalmi dí ja ra nem vonatkozik. 
 

2.5 “Okos csomag” akció 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2018. augusztus 17-én visszavonja, 2018. augusztus 
17-től nem vehető igénybe. 
A jelen pontban feltü ntetett akcio  2018. janüa r 1-to l visszavona sig e rve nyes, ma s kedvezme nnyel nem vonhato  
o ssze. A kedvezme nyek o sszevona sa nak tilalma alo l a mobilinternet kive telt ke pez. 
 
Tekintettel arra, hogy az a ltala nos forgalmi ado ro l szo lo  2007. e vi CXXVII. to rve ny mo dosí ta sa alapja n az 
internet-hozza fe re si szolga ltata s üta n fizetendo  A FA me rte ke 2018. janüa r 1-je to l 18%-ro l 5%-ra cso kkent, 
í gy a jelen 1.1. pontban feltü ntetett elo fizete si dí jak internet-hozza fe re si szolga ltata sra vonatkozo  re sze nek 
A FA tartalma 5%.  
Igénybevételének feltételei: 

Az akcio  felte tele a 12 ho napos hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de s megko te se. 

http://digi.hu/aszf
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Konstrukciók: 

 

FTTH terü leteken az ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  kedvezme ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár 

DIGITV DIGITel 200 

DIGINet 1000- 

FTTH 5.725 Ft 4.580 Ft 

 

FTTB terü leteken az ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  kedvezme ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár 

DIGITV DIGITel 200 
DIGINet 100- 

FTTB 
5.725 Ft 4.580 Ft 

DIGITV DIGITel 200 
DIGINet 500- 

FTTB 
6.080 Ft 4.935 Ft 

DIGITV DIGITel 200 
DIGINet 1000- 

FTTB 
6.435 Ft 5.290 Ft 

 

Modemes terü leteken az ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  kedvezme ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár 

DIGITV DIGITel 200 RITMO 5.545 Ft 4.400 Ft 

 

  

http://digi.hu/aszf
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Az A SZF “C.1” Fü ggele ke ben is feltü ntetett, ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  

kedvezme ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár 

DIGITV DIGITel 200 D5 5.725 Ft 4.580 Ft 

DIGITV DIGITel 200 D10 6.390 Ft 5.110 Ft 

DIGITV DIGITel 200 D20 6.805 Ft 5.445 Ft 

DIGITV DIGITel 200 D40 7.215 Ft 5.770 Ft 

DIGITV DIGITel 200 D80 7.630 Ft 6.105 Ft 

 

Az Okos csomag akcióra vonatkozó feltételek: 

A kedvezme nyes ido szak a szolga ltata s bekapcsola sa to l veheto  ige nybe. A kedvezme ny o sszege a vonatkozo  
ado k va ltoza sa folyta n etto l a jo vo ben elte rhet. 
Az akcio ban valo  re szve tel felte tele az elo fizete s folyamatos 12 ho napig to rte no  ige nybeve tele a fent megjeo lt 
csomagok együ ttes elo fizete se esete n, tova bba  az elo fizete si dí j hata rido ben to rte no  megfizete se. 
Az akcio  kiza ro lag azon a Szolga ltato  saja t ha lo zattal kie pí tett terü letein e rve nyes, ahol kiege szí to  berüha za s 
ne lkü l e rheto  el a szolga ltata sa. 
Az Elo fizeto  elfogadja, hogy a szolga ltata s bekapcsola sa to l/ eszko z a tada sa to l sza mí tva a kedvezme nyek 
ige nybeve tele vel ko to tt hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de se t rendes felmonda s ü tja n a hata rozott ido  
alatt megszü nteti vagy ba rmely ma s mo don – í gy a dí jtartoza s miatti korla toza st ko veto en a Szolga ltato  a ltali 
felmonda s ü tja n – megszü nik, az a ltala ige nybevett kedvezme nyeket Szolga ltato  jogosült kisza mla zni re sze re. 
Az akcio  kerete ben meghata rozott kedvezme nyes konstrükcio  a kedvezme nyes ido szak alatt nem 
kombina lhato . 
Az akcio  a telefon szolga ltata s forgalmi dí ja ra nem vonatkozik. 
 

2.6 DIGI MINDENKINEK CSOMAG 

A jelen pontban feltü ntetett akcio  2018. szeptember 1-to l 2019. janüa r 31-ig e rve nyes, ma s kedvezme nnyel 
nem vonhato  o ssze. A kedvezme nyek o sszevona sa nak tilalma alo l a mobilinternet kive telt ke pez. 
Igénybevételének feltételei: 

Az akcio  felte tele a 12 ho napos hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de s megko te se. 

 

FTTH terü leteken az ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  kedvezme ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár első három 

hónap 

Összes 

kedvezmény 12 

hónap alatt 

DIGITV DIGITel 200 

DIGINet 1000- 

FTTH 5.725 Ft 2.900 Ft 8.475 Ft 

 

  

http://digi.hu/aszf
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FTTB terü leteken az ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  kedvezme ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár első három 

hónap 

Összes 

kedvezmény 12 

hónap alatt 

DIGITV DIGITel 200 
DIGINet 100- 

FTTB 
5.725 Ft 2.900 Ft 8.475 Ft 

DIGITV DIGITel 200 
DIGINet 500- 

FTTB 
6.080 Ft 3.100 Ft 8.940 Ft 

DIGITV DIGITel 200 
DIGINet 1000- 

FTTB 
6.435 Ft 3.300 Ft 9.405 Ft 

FTTB területeken a DIGITV, a DIGITel200 és a DIGINet 1000-FTTB díjcsomagok -12 hónapig tartó 
határozott időre történő – együttes előfizetése esetén 2019. március 1-től 6.435 Ft helyett 6.400 Ft 
összegű előfizetési díj fizetendő.  
A DIGI MINDENKINEK CSOMAG igénybevételére vonatkozó feltételek: 

A kedvezme nyes ido szak a szolga ltata s bekapcsola sa to l sza mí tva, az elso  ha rom ho napban veheto  ige nybe, 
mely kedvezme nyes ido szak ma s ho napokra nem viheto  a t. A kedvezme ny o sszege a vonatkozo  ado k va ltoza sa 
folyta n etto l a jo vo ben elte rhet. 
Az akcio ban valo  re szve tel felte tele az elo fizete s folyamatos - 12 ho napig to rte no  - ige nybeve tele a fent 
megjelo lt csomagok együ ttes elo fizete se esete n, tova bba , az elo fizete si dí j hata rido ben to rte no  megfizete se. 
Az akcio  kiza ro lag azon, a Szolga ltato  saja t ha lo zattal kie pí tett terü letein e rve nyes, ahol kiege szí to  berüha za s 
ne lkü l e rheto  el a szolga ltata sa. 
Az Elo fizeto  elfogadja, hogy amennyiben a szolga ltata s bekapcsola sa to l/ eszko z a tada sa to l sza mí tva a 
kedvezme nyek ige nybeve tele vel ko to tt hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de se t rendes felmonda s ü tja n a 
hata rozott ido  alatt megszü nteti vagy ba rmely ma s mo don – í gy a dí jtartoza s miatti korla toza st ko veto en a 
Szolga ltato  a ltali felmonda s ü tja n – az elo fizeto i szerzo de s megszü nik, az a ltala ige nybevett kedvezme nyeket 
a Szolga ltato  jogosült kisza mla zni re sze re. 
Az akcio  kerete ben meghata rozott kedvezme nyes konstrükcio  a kedvezme nyes ido szak alatt nem 
kombina lhato . 
Az akcio  a telefonszolga ltata s forgalmi dí ja ra nem vonatkozik. 
 
2.7 DIGI FULL – határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével 

A jelen pontban feltü ntetett akcio  2019. febrüa r 1-to l 2019. ma rciüs 31-ig e rve nyes, ma s kedvezme nnyel nem 
vonhato  o ssze. A kedvezme nyek o sszevona sa nak tilalma alo l a mobilinternet kive telt ke pez. 
Az akcio  felte tele a 12 ho napos hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de s megko te se. 
  

http://digi.hu/aszf
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FTTH terü leteken az ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  kedvezme ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az első 

három hónapban 

Csomagár az első 

három hónap elteltét 

követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 

DIGINet 1000 

FTTH 2019 3.000 Ft 5.999 Ft 

 

FTTB terü leteken az ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  kedvezme ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az 

első három 

hónapban 

Csomagár az első három 

hónap elteltét követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 
DIGINet 100 

FTTB 2019 
3.000 Ft 5.999 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 
DIGINet 500 

FTTB 2019 
3.100 Ft 6.200 Ft 

 

A DIGI FULL csomag határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek: 

A kedvezme nyes ido szak a szolga ltata s bekapcsola sa to l sza mí tott 12 ho napig veheto  ige nybe, mely 
kedvezme nyes ido szak ma s ho napokra nem viheto  a t. A kedvezme ny o sszege a vonatkozo  ado k va ltoza sa 
folyta n etto l a jo vo ben elte rhet. 
Az akcio ban valo  re szve tel felte tele az elo fizete s folyamatos - 12 ho napig to rte no  - ige nybeve tele a fent 
megjelo lt csomagok együ ttes elo fizete se esete n, tova bba , az elo fizete si dí j hata rido ben to rte no  megfizete se. 
Az akcio  kiza ro lag azon, a Szolga ltato  saja t ha lo zattal kie pí tett terü letein e rve nyes, ahol kiege szí to  berüha za s 
ne lkü l e rheto  el a szolga ltata sa. 
Az Elo fizeto  elfogadja, hogy amennyiben a szolga ltata s bekapcsola sa to l/ eszko z a tada sa to l sza mí tva a 
kedvezme nyek ige nybeve tele vel ko to tt hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de se t rendes felmonda s ü tja n a 
hata rozott ido  alatt megszü nteti vagy ba rmely ma s mo don – í gy a dí jtartoza s miatti korla toza st ko veto en a 
Szolga ltato  a ltali felmonda s ü tja n – az elo fizeto i szerzo de s megszü nik, az a ltala ige nybevett kedvezme nyeket 
a Szolga ltato  jogosült kisza mla zni re sze re. 
Az akcio  kerete ben meghata rozott kedvezme nyes konstrükcio  a kedvezme nyes ido szak alatt nem 
kombina lhato . 
Az akcio  a telefonszolga ltata s forgalmi dí ja ra nem vonatkozik. 
 
2.8 Kedvezmények határozatlan időre szóló előfizetői szerződés megkötésével 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2020. február 1-jén visszavonja, 2020. február 1-től 
nem vehető igénybe. 
A jelen pontban feltü ntetett akcio  2019. febrüa r 1-to l visszavona sig e rve nyes, ma s kedvezme nnyel nem 
vonhato  o ssze.  
  

http://digi.hu/aszf
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Igénybevételének feltételei: 

FTTH terü leteken az ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  kedvezme ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Kedvezményes 

csomagár 

DIGITV 2019 DIGITel 250 - 3.300 Ft 

- DIGITel 250 

DIGINet 1000 

FTTH 2019 3.300 Ft 

 

FTTB terü leteken az ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  kedvezme ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Kedvrezményes 

csomagár 

DIGITV 2019 DIGITel 250 - 3.300 Ft 

- DIGITel 250 

DIGINet 100 

FTTB 2019 3.300 Ft 

- DIGITel 250 

DIGINet 500 

FTTB 2019 3.500 Ft 

 

2.9 DIGI FULL – e-számlával, határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével 

FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2020. február 1-jén visszavonja, 2020. február 1-től 
nem vehető igénybe. 
A jelen pontban feltü ntetett FTTH e s FTTB terü letekre vonatkozo  akcio  2019. a prilis 1-to l visszavona sig 
e rve nyes, ma s kedvezme nnyel nem vonhato  o ssze.  
 
Az akcio  felte tele a 12 ho napos hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de s megko te se, illetve e-sza mla 
regisztra cio . 
 

FTTH terü leteken az ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  kedvezme ny: 

 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az első 

három hónapban 

Csomagár az első 

három hónap elteltét 

követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 

DIGINet 1000 

FTTH 2019 3.000 Ft 5.999 Ft 

 

  

http://digi.hu/aszf
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FTTB terü leteken az ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  kedvezme ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az 

első három 

hónapban 

Csomagár az első három 

hónap elteltét követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 
DIGINet 100 

FTTB 2019 
3.000 Ft 5.999 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 
DIGINet 500 

FTTB 2019 
3.100 Ft 6.200 Ft 

 

A DIGI FULL csomag e-számlával, határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek: 

A kedvezme nyes ido szak a szolga ltata s bekapcsola sa to l sza mí tott 12 ho napig veheto  ige nybe, mely 
kedvezme nyes ido szak ma s ho napokra nem viheto  a t. A kedvezme ny o sszege a vonatkozo  ado k va ltoza sa 
folyta n etto l a jo vo ben elte rhet. 
Az akcio ban valo  re szve tel felte tele az elo fizete s folyamatos - 12 ho napig to rte no  - ige nybeve tele a fent 
megjelo lt csomagok együ ttes elo fizete se esete n, tova bba , az elo fizete si dí j hata rido ben to rte no  megfizete se. 
Az akcio  kiza ro lag azon, a Szolga ltato  saja t ha lo zattal kie pí tett terü letein e rve nyes, ahol kiege szí to  berüha za s 
ne lkü l e rheto  el a szolga ltata sa. 
Az akcio  kiza ro lag e-sza mla regisztra cio val e rve nyes. 
Az Elo fizeto  elfogadja, hogy amennyiben a szolga ltata s bekapcsola sa to l/ eszko z a tada sa to l sza mí tva a 
kedvezme nyek ige nybeve tele vel ko to tt hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de se t rendes felmonda s ü tja n a 
hata rozott ido  alatt megszü nteti vagy ba rmely ma s mo don – í gy a dí jtartoza s miatti korla toza st ko veto en a 
Szolga ltato  a ltali felmonda s ü tja n – az elo fizeto i szerzo de s megszü nik, az a ltala ige nybevett kedvezme nyeket 
a Szolga ltato  jogosült kisza mla zni re sze re. 
Az akcio  kerete ben meghata rozott kedvezme nyes konstrükcio  a kedvezme nyes ido szak alatt nem 
kombina lhato . 
Az akcio  a telefonszolga ltata s forgalmi dí ja ra nem vonatkozik. 
 
2.10 DIGI FULL – határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével 

FTTH e s FTTB terü letekre vonatkozo  akcio  
 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2020. február 1-jén visszavonja, 2020. február 1-től 
nem vehető igénybe. 
A jelen pontban feltüntetett FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció 2019. április 1-től visszavonásig 
érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.  
 

Az akcio  felte tele a 12 ho napos hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de s megko te se. 

  

http://digi.hu/aszf
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A mindenkori hatályos változat a http://digi.hu/aszf található 

FTTH terü leteken az ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  kedvezme ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az 

első két 

hónapban 

Csomagár az első 

két hónap elteltét 

követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 

DIGINet 1000 

FTTH 2019 3.000 Ft 5.999 Ft 

 

FTTB terü leteken az ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  kedvezme ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az 

első két 

hónapban 

Csomagár az első 

két hónap elteltét 

követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 
DIGINet 100 

FTTB 2019 
3.000 Ft 5.999 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 
DIGINet 500 

FTTB 2019 
3.100 Ft 6.200 Ft 

 

A DIGI FULL csomag határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek: 

A kedvezme nyes ido szak a szolga ltata s bekapcsola sa to l sza mí tott 12 ho napig veheto  ige nybe, mely 
kedvezme nyes ido szak ma s ho napokra nem viheto  a t. A kedvezme ny o sszege a vonatkozo  ado k va ltoza sa 
folyta n etto l a jo vo ben elte rhet. 
Az akcio ban valo  re szve tel felte tele az elo fizete s folyamatos - 12 ho napig to rte no  - ige nybeve tele a fent 
megjelo lt csomagok együ ttes elo fizete se esete n, tova bba , az elo fizete si dí j hata rido ben to rte no  megfizete se. 
Az akcio  kiza ro lag azon, a Szolga ltato  saja t ha lo zattal kie pí tett terü letein e rve nyes, ahol kiege szí to  berüha za s 
ne lkü l e rheto  el a szolga ltata sa. 
Az Elo fizeto  elfogadja, hogy amennyiben a szolga ltata s bekapcsola sa to l/ eszko z a tada sa to l sza mí tva a 
kedvezme nyek ige nybeve tele vel ko to tt hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de se t rendes felmonda s ü tja n a 
hata rozott ido  alatt megszü nteti vagy ba rmely ma s mo don – í gy a dí jtartoza s miatti korla toza st ko veto en a 
Szolga ltato  a ltali felmonda s ü tja n – az elo fizeto i szerzo de s megszü nik, az a ltala ige nybevett kedvezme nyeket 
a Szolga ltato  jogosült kisza mla zni re sze re. 
Az akcio  kerete ben meghata rozott kedvezme nyes konstrükcio  a kedvezme nyes ido szak alatt nem 
kombina lhato . 
Az akcio  a telefonszolga ltata s forgalmi dí ja ra nem vonatkozik. 
 
2.11 DIGINet 1000 FTTH 2019 – e-számlával, határozott időre szóló előfizetői szerződés 
megkötésével 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2020. február 1-jén visszavonja, 2020. február 1-től 
nem vehető igénybe. 
A jelen pontban feltü ntetett akcio  2019. a prilis 1-to l visszavona sig e rve nyes, ma s kedvezme nnyel nem vonhato  
o ssze. 
 
Az akcio  felte tele a 12 ho napos hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de s megko te se, illetve e-sza mla 
regisztra cio . 
 

Kiza ro lag FTTH terü leteken az ala bbi dí jcsomag esete n ige nybe veheto  kedvezme ny: 

http://digi.hu/aszf


 
 

21 | 30 O l d a l  
DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁSZF  
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Internet 

díjcsomag 

Csomagár az első 

három hónapban 

Csomagár az első 

három hónap elteltét 

követően 

DIGINet 1000 

FTTH 2019 2.325 Ft 3.100 Ft 

 

A DIGINet 1000 FTTH 2019 csomag e-számlával, határozott idejű igénybevételére vonatkozó 
feltételek: 

 

A kedvezme nyes ido szak a szolga ltata s bekapcsola sa to l sza mí tott 12 ho napig veheto  ige nybe, mely 
kedvezme nyes ido szak ma s ho napokra nem viheto  a t. A kedvezme ny o sszege a vonatkozo  ado k va ltoza sa 
folyta n etto l a jo vo ben elte rhet. 
Az akcio ban valo  re szve tel felte tele az elo fizete s folyamatos - 12 ho napig to rte no  - ige nybeve tele a fent 
megjelo lt csomag elo fizete se esete n, tova bba , az elo fizete si dí j hata rido ben to rte no  megfizete se. 
Az akcio  kiza ro lag azon, a Szolga ltato  saja t ha lo zattal kie pí tett FTTH terü letein e rve nyes, ahol kiege szí to  
berüha za s ne lkü l e rheto  el a szolga ltata sa. 
Az akcio  kiza ro lag e-sza mla regisztra cio val e rve nyes. 
Az Elo fizeto  elfogadja, hogy amennyiben a szolga ltata s bekapcsola sa to l/ eszko z a tada sa to l sza mí tva a 
kedvezme nyek ige nybeve tele vel ko to tt hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de se t rendes felmonda s ü tja n a 
hata rozott ido  alatt megszü nteti vagy ba rmely ma s mo don – í gy a dí jtartoza s miatti korla toza st ko veto en a 
Szolga ltato  a ltali felmonda s ü tja n – az elo fizeto i szerzo de s megszü nik, az a ltala ige nybevett kedvezme nyeket 
a Szolga ltato  jogosült kisza mla zni re sze re. 
Az akcio  kerete ben meghata rozott kedvezme nyes konstrükcio  a kedvezme nyes ido szak alatt nem 
kombina lhato . 
 
2.12 DIGI FULL – e-számlával, határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2020. április 1-jén visszavonja, 2020. április 1-től nem 
vehető igénybe. 
Kábel modemes területekre vonatkozó akció 

A jelen pontban feltüntetett kábel modemes területekre vonatkozó akció 2019. szeptember 16-tól 
visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.  
 

Az akcio  felte tele a 12 ho napos hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de s megko te se, illetve e-sza mla 

regisztra cio . 

  

http://digi.hu/aszf
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Ka bel modemes terü leteken az ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  kedvezme ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az 

első három 

hónapban 

Csomagár az első 

három hónap 

elteltét követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 RITMO 2.800 Ft 5.145 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D5 2.900 Ft 5.325 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D10 3.200 Ft 5.990 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D20 3.500 Ft 6.405 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D40 3.700 Ft 6.815 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D80 3.900 Ft 7.230 Ft 

 

A DIGI FULL csomag e-számlával, határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek: 

A kedvezme nyes ido szak a szolga ltata s bekapcsola sa to l sza mí tott 12 ho napig veheto  ige nybe, mely 
kedvezme nyes ido szak ma s ho napokra nem viheto  a t. A kedvezme ny o sszege a vonatkozo  ado k va ltoza sa 
folyta n etto l a jo vo ben elte rhet. 
Az akcio ban valo  re szve tel felte tele az elo fizete s folyamatos - 12 ho napig to rte no  - ige nybeve tele a fent 
megjelo lt csomagok együ ttes elo fizete se esete n, tova bba , az elo fizete si dí j hata rido ben to rte no  megfizete se. 
Az akcio  kiza ro lag azon, a Szolga ltato  saja t ha lo zattal kie pí tett terü letein e rve nyes, ahol kiege szí to  berüha za s 
ne lkü l e rheto  el a szolga ltata sa. 
Az akcio  kiza ro lag e-sza mla regisztra cio val e rve nyes. 
 
Az Elo fizeto  elfogadja, hogy amennyiben a szolga ltata s bekapcsola sa to l/ eszko z a tada sa to l sza mí tva a 
kedvezme nyek ige nybeve tele vel ko to tt hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de se t rendes felmonda s ü tja n a 
hata rozott ido  alatt megszü nteti vagy ba rmely ma s mo don – í gy a dí jtartoza s miatti korla toza st ko veto en a 
Szolga ltato  a ltali felmonda s ü tja n – az elo fizeto i szerzo de s megszü nik, az a ltala ige nybevett kedvezme nyeket 
a Szolga ltato  jogosült kisza mla zni re sze re. 
Az akcio  kerete ben meghata rozott kedvezme nyes konstrükcio  a kedvezme nyes ido szak alatt nem 
kombina lhato . 
Az akcio  a telefonszolga ltata s forgalmi dí ja ra nem vonatkozik. 
 

2.13 DIGI FULL – határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2020. április 1-jén visszavonja, 2020. április 1-től nem 
vehető igénybe. 
Kábel modemes területekre vonatkozó akció 
A jelen pontban feltü ntetett ka bel modemes terü letekre vonatkozo  akcio  2019. szeptember 16-to l 
visszavona sig e rve nyes, ma s kedvezme nnyel nem vonhato  o ssze.  
 

Az akcio  felte tele a 12 ho napos hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de s megko te se. 

  

http://digi.hu/aszf
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A mindenkori hatályos változat a http://digi.hu/aszf található 

Ka bel modemes terü leteken az ala bbi dí jcsomagok együ ttes elo fizete se esete n ige nybe veheto  kedvezme ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az 

első két 

hónapban 

Csomagár az első 

két hónap elteltét 

követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 RITMO 2.800 Ft 5.145 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D5 2.900 Ft 5.325 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D10 3.200 Ft 5.990 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D20 3.500 Ft 6.405 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D40 3.700 Ft 6.815 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D80 3.900 Ft 7.230 Ft 

 

 DIGI FULL csomag határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek: 

A kedvezme nyes ido szak a szolga ltata s bekapcsola sa to l sza mí tott 12 ho napig veheto  ige nybe, mely 
kedvezme nyes ido szak ma s ho napokra nem viheto  a t. A kedvezme ny o sszege a vonatkozo  ado k va ltoza sa 
folyta n etto l a jo vo ben elte rhet. 
Az akcio ban valo  re szve tel felte tele az elo fizete s folyamatos - 12 ho napig to rte no  - ige nybeve tele a fent 
megjelo lt csomagok együ ttes elo fizete se esete n, tova bba , az elo fizete si dí j hata rido ben to rte no  megfizete se. 
Az akcio  kiza ro lag azon, a Szolga ltato  saja t ha lo zattal kie pí tett terü letein e rve nyes, ahol kiege szí to  berüha za s 
ne lkü l e rheto  el a szolga ltata sa. 
Az Elo fizeto  elfogadja, hogy amennyiben a szolga ltata s bekapcsola sa to l/ eszko z a tada sa to l sza mí tva a 
kedvezme nyek ige nybeve tele vel ko to tt hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de se t rendes felmonda s ü tja n a  
hata rozott ido  alatt megszü nteti vagy ba rmely ma s mo don – í gy a dí jtartoza s miatti korla toza st ko veto en a 
Szolga ltato  a ltali felmonda s ü tja n – az elo fizeto i szerzo de s megszü nik, az a ltala ige nybevett kedvezme nyeket 
a Szolga ltato  jogosült kisza mla zni re sze re. 
Az akcio  kerete ben meghata rozott kedvezme nyes konstrükcio  a kedvezme nyes ido szak alatt nem 
kombina lhato . 
Az akcio  a telefonszolga ltata s forgalmi dí ja ra nem vonatkozik. 
 
2.14 DIGI NEKEM – határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével  

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2020. április 30-án visszavonja, 2020. május 1-től 
nem vehető igénybe. 
Kábel modemes területekre vonatkozó akció  
A jelen pontban feltüntetett kábel modemes területekre vonatkozó akció 2020. április 1-től visszavonásig 
érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.  
 

Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése. 

  

http://digi.hu/aszf


 
 

24 | 30 O l d a l  
DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁSZF  
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Kábel modemes területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 

Kábeltelevíziós 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomag 

listaára 

Kedvezményes 

csomagár 

DIGITV 2019 DIGITel 250 RITMO 5 395 Ft 5 145 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D5 5 575 Ft 5 325 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D10 6 240 Ft 5 990 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D20 6 655 Ft 6 405 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D40 7 065 Ft 6 815 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D80 7 480 Ft 7 230 Ft 

A DIGI NEKEM csomag határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek:  
 
A kedvezme nyes ido szak a szolga ltata s bekapcsola sa to l sza mí tott 12 ho napig veheto  ige nybe, mely 
kedvezme nyes ido szak ma s ho napokra nem viheto  a t. A kedvezme ny o sszege a vonatkozo  ado k va ltoza sa 
folyta n etto l a jo vo ben elte rhet.  
Az akcio ban valo  re szve tel felte tele az elo fizete s folyamatos - 12 ho napig to rte no  - ige nybeve tele a fent 
megjelo lt csomagok együ ttes elo fizete se esete n, tova bba , az elo fizete si dí j hata rido ben to rte no  megfizete se.  
Az akcio  kiza ro lag azon, a Szolga ltato  saja t ha lo zattal kie pí tett terü letein e rve nyes, ahol kiege szí to  berüha za s 
ne lkü l e rheto  el a szolga ltata sa.  
Az Elo fizeto  elfogadja, hogy amennyiben a szolga ltata s bekapcsola sa to l/ eszko z a tada sa to l sza mí tva a 
kedvezme nyek ige nybeve tele vel ko to tt hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de se t rendes felmonda s ü tja n a 
hata rozott ido  alatt megszü nteti vagy ba rmely ma s mo don – í gy a dí jtartoza s miatti korla toza st ko veto en a 
Szolga ltato  a ltali felmonda s ü tja n – az elo fizeto i szerzo de s megszü nik, az a ltala ige nybe vett kedvezme nyeket 
a Szolga ltato  jogosült kisza mla zni re sze re.  
Az akcio  kerete ben meghata rozott kedvezme nyes konstrükcio  a kedvezme nyes ido szak alatt nem 
kombina lhato . Az akcio  a telefonszolga ltata s forgalmi dí ja ra nem vonatkozik. 
 

2.15 Műholdas szolgáltatás DIGITV akció 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2020. április 30-án visszavonja, 2020. május 1-től 
nem vehető igénybe. 
A jelen pontban feltü ntetett akcio  2017. okto ber 25-to l visszavona sig e rve nyes, ma s kedvezme nnyel nem 
vonhato  o ssze.  
 
Az akcio ban 12 ho napos hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de s megko te se esete n kedvezme nyes szerele si 
dí jjal e rheto  el a szolga ltata s kie pí te se. A helyszí nen felhaszna lt anyagok dí ja kü lo n fizetendo .  
  

http://digi.hu/aszf
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Szerelési díj 

Kedvezményes szerelési díj (12 

hónap határozott idő) 

1 db Tv-re 11 500 Ft 6 000 Ft 

2 db Tv-re 13 000 Ft 8 000 Ft 

3 db Tv-re 14 500 Ft 10 000 Ft 

 

A DIGITV csomag az akcio  kerete ben 12 ho napra szo lo  hata rozott ido tartamü  szerzo de s megko te se esete n az 

elso  ho napban dí jmentesen veheto  ige nybe. A DIGITV akcio  kerete ben a kedvezme ny me rte ke az elso  

ho napban 3 300 Ft, azaz a 12 havi hata rozott ido  alatt o sszesen 3 300 Ft. 

Elo fizeto  elfogadja, hogy az akcio ban valo  re szve tel felte tele az elo fizete s folyamatos 12 ho napig to rte no  

ige nybeve tele, tova bba  az elo fizete si dí j hata rido ben to rte no  megfizete se. 

Elo fizeto  elfogadja, hogy a szolga ltata s bekapcsola sa to l/eszko z a tada sa to l sza mí tva a kedvezme nyek 

ige nybeve tele vel ko to tt hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de se t rendes felmonda s ü tja n hata rozott ido  

alatt megszü nteti vagy ba rmely ma s mo don – í gy a dí jtartoza s miatti korla toza st ko veto en a Szolga ltato  a ltali 

felmonda s ü tja n – megszü nik, az a ltala ige nybe vett kedvezme nyeket Szolga ltato  jogosült kisza mla zni re sze re. 

Elo fizeto  elfogadja, hogy az akcio  kerete ben a megjelo lt elo fizete si dí jra vonatkozo  kedvezme nyt a szolga ltata s 

bekapcsola sa to l sza mí tva, az elso  ho napban veheti ige nybe, mely dí jmentes ido szak ma s ho napokra nem 

viheto  a t. A kedvezme nyes – 1 ho napos – ido szakot ko veto  ido szakra vonatkozo an a szolga ltata s listaa ra t 

ko teles megfizetni. 

 

2.16 Műholdas szolgáltatás DIGITV e-számla akció 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2020. április 30-án visszavonja, 2020. május 1-től nem 
vehető igénybe. 
A jelen pontban feltüntetett akció 2020. febrüár 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem 
vonható össze. 

 

Az akcióban 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése esetén, e-számla 
regisztrációval és kedvezményes szerelési díjjal érhető el a szolgáltatás kiépítése. A helyszínen felhasznált 
anyagok díja külön fizetendő. 

  Szerelési díj 

Kedvezményes szerelési díj 

(12 hónap határozott idő) 

1 db Tv-re 11 500 Ft 6 000 Ft 

2 db Tv-re 13 000 Ft 8 000 Ft 

3 db Tv-re 14 500 Ft 10 000 Ft 

 
A DIGITV csomag az akcio  kerete ben 12 ho napra szo lo  hata rozott ido tartamü  szerzo de s megko te se esete n az elso  

ho napban dí jmentesen, a ma sodik ho napban a mindenkori A SZF szerinti 50%-al cso kkentett listaa rral veheto  ige nybe. 

A DIGITV akcio  kerete ben a kedvezme ny me rte ke az elso  ho napban 3 300 Ft, a ma sodik ho napban 1 650 Ft 

azaz a 12 havi hata rozott ido  alatt o sszesen 4 950 Ft. 

 

http://digi.hu/aszf
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Elo fizeto  elfogadja, hogy az akcio ban valo  re szve tel felte tele az elo fizete s folyamatos 12 ho napig to rte no  

ige nybeve tele, e-sza mla n keresztü li dí jfizete si mo d ige nybeve tele a hata rozott idejü  szerzo de si ido szak teljes 

tartama alatt, tova bba  az elo fizete si dí j hata rido ben to rte no  megfizete se. 

Elo fizeto  elfogadja, hogy a szolga ltata s bekapcsola sa to l/eszko z a tada sa to l sza mí tva a kedvezme nyek 

ige nybeve tele vel ko to tt hata rozott ido tartamü  elo fizeto i szerzo de se t rendes felmonda s ü tja n hata rozott ido  

alatt megszü nteti vagy ba rmely ma s mo don – í gy a dí jtartoza s miatti korla toza st ko veto en a Szolga ltato  a ltali 

felmonda s ü tja n – megszü nik, az a ltala ige nybe vett kedvezme nyeket Szolga ltato  jogosült kisza mla zni re sze re. 

Elo fizeto  elfogadja, hogy az akcio  kerete ben a megjelo lt elo fizete si dí jra vonatkozo  kedvezme nyt a szolga ltata s 

bekapcsola sa to l sza mí tva, az elso , illetve a ma sodik ho napban veheti ige nybe, mely dí jmentes, illetve 

kedvezme nyes ido szak ma s ho napokra nem viheto  a t. A kedvezme nyes – 2 ho napos – ido szakot ko veto  

ido szakra vonatkozo an a szolga ltata s listaa ra t ko teles megfizetni. 

 

2.17 Ügyféltoborzó akció 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2014. május 1-jén visszavonja, 2014. május 1-től nem 
vehető igénybe. 
Jelen pontban feltüntetett akció 2011. szeptember 20-tól 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. 

Igénybevételének 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 megle vo  Elo fizeto  (Aja nlo ) a ltal az aja nlott Elo fizeto  az aja nlo szelve ny bemütata sa val ko t 
elo fizeto i szerzo de st Szolga ltato val, ü gy a megle vo  Elo fizeto  jogosültta  va lik az egy havi ka belteleví zio  
elo fizete si dí ja nak jo va í ra sa ra, amennyiben az a ltala aja nlott Elo fizeto  sza ma ra a szolga ltata st Szolga ltato  
beko ti. 
A kedvezme ny a beko te st ko veto en kia llí tott sza mla n kerü l jo va í ra sra. 
 

Az ü j Elo fizeto  kedvezme nyben nem re szesü l, kive ve, ha ü j Elo fizeto ke nt az Okos csomagban kí na lt aja nlat 
valamelyike re szerzo dik. Egy ho napban csak egy havidí j jo va í ra sa ra van leheto se g.  
Az akcio  ido tartama alatt egy Elo fizeto  maximüm 12 beko to tt ü j Elo fizeto  üta n kaphat jo va í ra st.  
A kedvezme ny me rte ke atto l fü gg, hogy a kedvezme ny nyü jta sakor a megle vo  Elo fizeto  milyen csomaggal 
rendelkezett.  
 

http://digi.hu/aszf
http://www.digi.hu/
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2.18 MEGLÉVŐ ELŐFIZETŐI AKCIÓ 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2014. május 1-jén visszavonja, 2014. május 1-től nem 
vehető igénybe. 
Jelen pontban feltü ntetett akcio  2011. szeptember 20-to l visszavona sig e rve nyes, ma s kedvezme nnyel nem 
vonhato  o ssze. 
 

Igénybevételének feltételei 

Akcióban részt vevő ügyfelek 

A Szolga ltato na l ka belteleví zio , internet vagy telefon elo fizete ssel rendelkezo  Elo fizeto k, kive ve a hata rozott 
ido tartamü  elo fizeto i szerzo de ssel rendelkezo  Elo fizeto k, illetve azok, akiknek leja rt sza mlatartoza sa 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. 

 

2.19 SD box akció FTTH területen 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2013. november 11-én visszavonja, 2013. november 
11-től nem vehető igénybe. 
Jelen pontban feltüntetett akció 2011. december 12-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem 
vonható össze. 
 

Igénybevételének feltételei 

Az akcióval érintett terület: valamennyi FTTH-s családi házas terület. 

Az akcio ban azon elo fizeto k vehetnek re szt, akik a Szolga ltato val nem a llnak szerzo de ses jogviszonyban, í gy 
ü j Elo fizeto nek mino sü lnek, illetve Szolga ltato val - ba rmely fe l re sze ro l to rte no  – az elo fizeto i szerzo de s 
felmonda sa t ko veto  3 ho nap eltelte vel ü jra kí va nnak szerzo dni ka belteleví zio  szolga ltata sra. 
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. 
 

2.20 DIGI Film akció 

Jelen pontban feltüntetett akció 2012. december 1-től 2017. október 23-ig érvényes, más kedvezménnyel nem 

vonható össze. 

http://digi.hu/aszf
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Igénybevételének feltételei 

A DIGI Film csatorna kizárólag SD/HD típüsú 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 
típüsú 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 típüsú berendezéssel, az első SD típüsú 
berendezés bérleti díja: 300 Ft/hó. 
Az Előfizető tüdomásül veszi, hogy amennyiben jogosült 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 típüsú berendezés bérleti díja: 300 Ft/hó. 
Amennyiben Előfizető a DIGI Film szolgáltatását HD box-szal kívánja igénybe venni, úgy tüdomásül 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 tüdomásül 
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. 

2.21 DIGI Film akció 

A jelen pontban feltü ntetett akcio  2017. okto ber 25-to l 2018. aügüsztüs 31-ig e rve nyes, ma s kedvezme nnyel 
nem vonhato  o ssze. 
  

http://digi.hu/aszf
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Az akció feltételei vezetékes szolgáltatás (kábeltelevízió, internet, telefon) igénybevétele esetén: 

A DIGI Film akció keretében 12 hónapra szóló határozott időtartamú szerződés megkötése esetén az első 3 
hónapban díjmentesen vehető igénybe a DIGI Film szolgáltatás.  
A DIGI Film akció keretében a kedvezmény mértéke az első három hónapban 300 Ft, azaz a 12 havi határozott 
idő alatt összesen 900 Ft. 
Az Előfizető DIGI Smart CAM eszközt igényelhet DIGI Film előfizetéséhez, amennyiben TV készüléke 
kompatibilis a DIGI Smart CAM-mel. Amennyiben szükséges a csatorna vételéhez, 1 db SD/1db HD box vagy 
1db (első) DIGI Smart CAM bérleti díját a Szolgáltató elengedi, egészen addig, amíg az Előfizető a DIGI Film 
csatornára előfizet. 
Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő 
igénybevétele, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 
Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás bekapcsolásától/eszköz átadásától számítva a kedvezmények 
igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján határozott idő 
alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a Szolgáltató általi 
felmondás útján – megszűnik, az általa igénybe vett kedvezményeket Szolgáltató jogosült kiszámlázni részére. 
Tekintettel arra, hogy a DIGI Film szolgáltatás igénybevételének a televízió szolgáltatásra való előfizetés és 
annak igénybevétele előfeltétel, így Előfizető tüdomásül veszi, hogy a határozott időtartamra kötött előfizetői 
szerződése a televízió szolgáltatás igénybevételére is kiterjed, a televízió szolgáltatás felmondása a határozott 
időtartamra szóló szerződésének (DIGI Film) a felmondását is magával vonja. 
Előfizető elfogadja, hogy 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 akció feltételei műholdas szolgáltatás igénybevétele esetén: 

A DIGI Film akció keretében 12 hónapra szóló határozott időtartamú szerződés megkötése esetén az első 3 
hónapban díjmentesen vehető igénybe a DIGI Film szolgáltatás.  
A DIGI Film akció keretében a kedvezmény mértéke az első három hónapban 300 Ft, azaz a 12 havi határozott 
idő alatt összesen 900 Ft. 
Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő 
igénybevétele, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 
Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás bekapcsolásától/eszköz átadásától számítva a kedvezmények 
igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján határozott idő 
alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a Szolgáltató általi 
felmondás útján – megszűnik, az általa igénybe vett kedvezményeket Szolgáltató jogosült kiszámlázni részére. 
Tekintettel arra, hogy a DIGI Film szolgáltatás igénybevételének a televízió szolgáltatásra való előfizetés és 
annak igénybevétele előfeltétel, így Előfizető tüdomásül veszi, hogy a határozott időtartamra kötött előfizetői 
szerződése a televízió szolgáltatás igénybevételére is kiterjed, a televízió szolgáltatás felmondása a határozott 
időtartamra szóló szerződésének (DIGI Film) a felmondását is magával vonja. 
Előfizető elfogadja, hogy 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. 
  

http://digi.hu/aszf
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2.22 FilmMix akció 

Jelen pontban feltüntetett akció 2015. júniüs 1-től 2017. október 23-ig érvényes. 

Igénybevételének feltételei 

A HD csatornák és a FilmMix csatornái kizárólag a Szolgáltató által bérleti díj illetve vétálár ellenében 
rendelkezésre bocsátott SD/HD típüsú berendezéssel vagy DIGI Smart CAM-mel 3 hónapig díjmentesen 
vehető igénybe. 
Az akciókban való részvétel feltétele az előfizetési díj határidőben történő megfizetése.  
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. 
 

2.23 HBO akció 

Jelen pontban feltüntetett akció 2016. janüár 1-től 2017. október 23-ig érvényes. 

Igénybevételének 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 Süper Pakra, illetve HBO Süper MaxPakra történő 
módosításával lehetséges. 
 

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. 

http://digi.hu/aszf

