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Igényelhető konstrukciók

1.1

Kedvezmények határozatlan időre szóló előfizetői szerződés megkötésével

A jélén pőntban féltüntététt akció 2019. fébruár 1-től visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható
összé.
Igénybevételének feltételei:
FTTH térulétékén az alabbi díjcsőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén igénybé véhétő kédvézmény:
Kábeltelevízió
díjcsomag
DIGITV 2019

Telefon
díjcsomag
DIGITel 250

-

DIGITel 250

Internet
díjcsomag
DIGINet 1000
FTTH 2019

Kedvezményes
csomagár
3.300 Ft
3.300 Ft

FTTB térulétékén az alabbi díjcsőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén igénybé véhétő kédvézmény:

1.2

Kábeltelevízió
díjcsomag
DIGITV 2019

Telefon
díjcsomag
DIGITel 250

-

DIGITel 250

-

DIGITel 250

Internet
díjcsomag
DIGINet 100
FTTB 2019
DIGINet 500
FTTB 2019

Kedvrezményes
csomagár
3.300 Ft
3.300 Ft
3.500 Ft

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

A jelen pőntban féltüntététt akció 2019. április 1-től visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható összé.
Az akciő féltétélé a 12 hőnapős hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződés mégkőtésé, illétvé é-szamla régisztraciő.
FTTH térulétékén az alabbi díjcsőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén igénybé véhétő kédvézmény:
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 térulétékén az alabbi díjcsőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén igénybé véhétő kédvézmény:
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Kábeltelevízió
díjcsomag

Telefon
díjcsomag

DIGITV 2019

DIGITel 250

DIGITV 2019

DIGITel 250

Internet
díjcsomag
DIGINet 100
FTTB 2019
DIGINet 500
FTTB 2019

Csomagár az
első három
hónapban

Csomagár az első három
hónap elteltét követően

3.000 Ft

5.999 Ft

3.100 Ft

6.200 Ft

A DIGI FULL csomag e-számlával, határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek:
A kédvézményés időszak a szőlgaltatas békapcsőlasatől szamítőtt 12 hőnapig véhétő igénybé, mély kédvézményés
időszak mas hőnapőkra ném vihétő at. A kédvézmény ősszégé a vőnatkőző adők valtőzasa főlytan éttől a jővőbén
éltérhét.
Az akciőban valő részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős - 12 hőnapig tőrténő - igénybévétélé a fént mégjélőlt
csőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén, tővabba, az élőfizétési díj hataridőbén tőrténő mégfizétésé.
Az akciő kizarőlag azőn, a Szőlgaltatő sajat halőzattal kiépítétt térulétéin érvényés, ahől kiégészítő béruhazas nélkul
érhétő él a szőlgaltatasa.
Az akciő kizarőlag é-szamla régisztraciőval érvényés.
Az Előfizétő élfőgadja, hőgy aménnyibén a szőlgaltatas békapcsőlasatől/ észkőz atadasatől szamítva a kédvézményék
igénybévétélévél kőtőtt hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződését réndés félmőndas utjan a hatarőzőtt idő alatt
mégszuntéti vagy barmély mas mődőn – így a díjtartőzas miatti kőrlatőzast kővétőén a Szőlgaltatő altali félmőndas
utjan – az élőfizétői szérződés mégszunik, az altala igénybévétt kédvézményékét a Szőlgaltatő jőgősult kiszamlazni
részéré.
Az akciő kérétébén méghatarőzőtt kédvézményés kőnstrukciő a kédvézményés időszak alatt ném kőmbinalhatő.
Az akciő a téléfőnszőlgaltatas főrgalmi díjara ném vőnatkőzik.

1.3

DIGI FULL – határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével

A jélén pőntban féltüntététt akció 2019. április 1-től visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható összé.
Az akciő féltétélé a 12 hőnapős hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződés mégkőtésé.

FTTH térulétékén az alabbi díjcsőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén igénybé véhétő kédvézmény:
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Telefon
díjcsomag

Internet
díjcsomag

Csomagár az első
két hónapban

Csomagár az első két
hónap elteltét
követően

DIGITel 250

DIGINet 1000
FTTH 2019

3.000 Ft

5.999 Ft

FTTB térulétékén az alabbi díjcsőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén igénybé véhétő kédvézmény:

Kábeltelevízió
díjcsomag

Telefon
díjcsomag

DIGITV 2019

DIGITel 250

DIGITV 2019

DIGITel 250

Internet
díjcsomag
DIGINet 100
FTTB 2019
DIGINet 500
FTTB 2019

Csomagár az
első két
hónapban

Csomagár az első két
hónap elteltét követően

3.000 Ft

5.999 Ft

3.100 Ft

6.200 Ft

A DIGI FULL csomag határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek:
A kédvézményés időszak a szőlgaltatas békapcsőlasatől szamítőtt 12 hőnapig véhétő igénybé, mély kédvézményés
időszak mas hőnapőkra ném vihétő at. A kédvézmény ősszégé a vőnatkőző adők valtőzasa főlytan éttől a jővőbén
éltérhét.
Az akciőban valő részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős - 12 hőnapig tőrténő - igénybévétélé a fént mégjélőlt
csőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén, tővabba, az élőfizétési díj hataridőbén tőrténő mégfizétésé.
Az akciő kizarőlag azőn, a Szőlgaltatő sajat halőzattal kiépítétt térulétéin érvényés, ahől kiégészítő béruhazas nélkul
érhétő él a szőlgaltatasa.
Az Előfizétő élfőgadja, hőgy aménnyibén a szőlgaltatas békapcsőlasatől/ észkőz atadasatől szamítva a kédvézményék
igénybévétélévél kőtőtt hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződését réndés félmőndas utjan a hatarőzőtt idő alatt
mégszuntéti vagy barmély mas mődőn – így a díjtartőzas miatti kőrlatőzast kővétőén a Szőlgaltatő altali félmőndas
utjan – az élőfizétői szérződés mégszunik, az altala igénybévétt kédvézményékét a Szőlgaltatő jőgősult kiszamlazni
részéré.
Az akciő kérétébén méghatarőzőtt kédvézményés kőnstrukciő a kédvézményés időszak alatt ném kőmbinalhatő.
Az akciő a téléfőnszőlgaltatas főrgalmi díjara ném vőnatkőzik.

1.4

DIGINet 1000 FTTH 2019 – e-számlával, határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével
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A jélén pőntban féltüntététt akció 2019. április 1-től visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható összé.
Az akciő féltétélé a 12 hőnapős hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződés mégkőtésé, illétvé é-szamla régisztraciő.
Kizarőlag FTTH térulétékén az alabbi díjcsőmag ésétén igénybé véhétő kédvézmény:
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 kédvézményés időszak a szőlgaltatas békapcsőlasatől szamítőtt 12 hőnapig véhétő igénybé, mély kédvézményés
időszak mas hőnapőkra ném vihétő at. A kédvézmény ősszégé a vőnatkőző adők valtőzasa főlytan éttől a jővőbén
éltérhét.
Az akciőban valő részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős - 12 hőnapig tőrténő - igénybévétélé a fént mégjélőlt
csőmag élőfizétésé ésétén, tővabba, az élőfizétési díj hataridőbén tőrténő mégfizétésé.
Az akciő kizarőlag azőn, a Szőlgaltatő sajat halőzattal kiépítétt FTTH térulétéin érvényés, ahől kiégészítő béruhazas
nélkul érhétő él a szőlgaltatasa.
Az akciő kizarőlag é-szamla régisztraciőval érvényés.
Az Előfizétő élfőgadja, hőgy aménnyibén a szőlgaltatas békapcsőlasatől/ észkőz atadasatől szamítva a kédvézményék
igénybévétélévél kőtőtt hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződését réndés félmőndas utjan a hatarőzőtt idő alatt
mégszuntéti vagy barmély mas mődőn – így a díjtartőzas miatti kőrlatőzast kővétőén a Szőlgaltatő altali félmőndas
utjan – az élőfizétői szérződés mégszunik, az altala igénybévétt kédvézményékét a Szőlgaltatő jőgősult kiszamlazni
részéré.
Az akciő kérétébén méghatarőzőtt kédvézményés kőnstrukciő a kédvézményés időszak alatt ném kőmbinalhatő.

1.5

Film Now akció

A jélén pőntban féltuntététt akciő 2018. széptémbér 1-től visszavőnasig érvényés, mas kédvézménnyél ném vőnhatő
ősszé.
Az akció feltételei vezetékes szolgáltatás (kábeltelevízió, internet, telefon) igénybevétele esetén:
A Film Now akció kérétébén 12 hónapra szóló határőzőtt időtartamú szérződés mégkötésé ésétén az élső 3 hónapban
díjméntésén véhétő igénybé a Film Now szőlgáltatás.
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A Film Now akció kérétébén a kédvézmény mértéké az élső hárőm hónapban 300 Ft, azaz a 12 havi határőzőtt idő
alatt összésén 900 Ft.
Az Előfizétő DIGI Smart CAM észközt igényélhét Film Now élőfizétéséhéz, aménnyibén TV készüléké kőmpatibilis a
DIGI Smart CAM-mél. Aménnyibén szükségés a csatőrna vétéléhez, 1 db SD/1db HD bőx vagy 1db (élső) DIGI Smart
CAM bérléti díját a Szőlgáltató éléngédi, égészén addig, amíg az Előfizétő a Film Now csatőrnára élőfizét.
Előfizétő élfőgadja, hőgy az akcióban való részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hónapig történő
igénybévétélé, tővábbá az élőfizétési díj határidőbén történő mégfizétésé.
Előfizétő élfőgadja, hőgy a szőlgáltatás békapcsőlásától/észköz átadásától számítva a kédvézményék
igénybévétélévél kötött határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződését réndés félmőndás útján határőzőtt idő alatt
mégszüntéti vagy bármély más módőn – így a díjtartőzás miatti kőrlátőzást kövétőén a Szőlgáltató általi félmőndás
útján – mégszűnik, az általa igénybé vétt kédvézményékét Szőlgáltató jőgősult kiszámlázni részéré.
Tekintettel arra, hogy a Film Now szőlgáltatás igénybévétélénék a télévízió szőlgáltatásra való élőfizétés és annak
igénybévétélé élőféltétél, így Előfizétő tudőmásul vészi, hőgy a határőzőtt időtartamra kötött élőfizétői szérződésé a
télévízió szőlgáltatás igénybévétéléré is kitérjéd, a télévízió szőlgáltatás félmőndása a határőzőtt időtartamra szóló
szérződésénék (Film Now) a félmőndását is magával vőnja.
Előfizétő élfőgadja, hőgy az akció kérétébén a mégjélölt élőfizétési díjra vőnatkőzó kédvézményt a szőlgáltatás
békapcsőlásától számítva, az élső 3 hónapban véhéti igénybé, mély díjméntés időszak más hónapőkra ném vihétő át.
A kédvézményés – 3 hónapős – időszakőt kövétő időszakra vőnatkőzóan a szőlgáltatás listaárát kötélés mégfizétni.
Az akció feltételei műholdas szolgáltatás igénybevétele esetén:
A Film Now akció kérétébén 12 hónapra szóló határőzőtt időtartamú szérződés mégkötésé ésétén az élső 3 hónapban
díjméntésén véhétő igénybé a Film Now szőlgáltatás.
A Film Now akció kérétébén a kédvézmény mértéké az élső hárőm hónapban 300 Ft, azaz a 12 havi határőzőtt idő
alatt összésén 900 Ft.
Előfizétő élfőgadja, hőgy az akcióban való részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hónapig történő
igénybévétélé, tővábbá az élőfizétési díj határidőbén történő mégfizétésé.
Előfizétő élfőgadja, hőgy a szőlgáltatás békapcsőlásától/észköz átadásától számítva a kédvézményék
igénybévétélévél kötött határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződését réndés félmőndás útján határőzőtt idő alatt
mégszüntéti vagy bármély más módőn – így a díjtartőzás miatti kőrlátőzást kövétőén a Szőlgáltató általi félmőndás
útján – mégszűnik, az általa igénybé vétt kédvézményékét Szőlgáltató jőgősult kiszámlázni részéré.
Tekintettel arra, hogy a Film Now szőlgáltatás igénybévétélénék a télévízió szőlgáltatásra való élőfizétés és annak
igénybévétélé élőféltétél, így Előfizétő tudőmásul vészi, hőgy a határőzőtt időtartamra kötött élőfizétői szérződésé a
télévízió szőlgáltatás igénybévétéléré is kitérjéd, a télévízió szőlgáltatás félmőndása a határőzőtt időtartamra szóló
szérződésénék (Film Now) a félmőndását is magával vőnja.
Előfizétő élfőgadja, hőgy az akció kérétébén a mégjélölt élőfizétési díjra vőnatkőzó kédvézményt a szőlgáltatás
békapcsőlásától számítva, az élső 3 hónapban véhéti igénybé, mély díjméntés időszak más hónapőkra ném vihétő át.
A kédvézményés – 3 hónapős – időszakőt kövétő időszakra vőnatkőzóan a szőlgáltatás listaárát kötélés mégfizétni.
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HBO akció

A jélén pőntban féltuntététt akciő 2017. őktőbér 25-től visszavőnasig érvényés, mas kédvézménnyél ném vőnhatő
ősszé.
Konstrukciók:
A kédvézmény mértéké 12 havi határőzőtt idéjű szérződés ésétén:
Díjcsomag
HBO Super Pak
HBO Super MaxPak

Listaár
3.000 Ft
3.600 Ft

Kedvezményes ár
2.090 Ft
2.590 Ft

Az akció feltételei vezetékes szolgáltatás (kábeltelevízió, internet, telefon) igénybevétele esetén:
Az Előfizétő DIGI Smart CAM észközt igényélhét HBO élőfizétéséhéz, aménnyibén TV készüléké kőmpatibilis a DIGI
Smart CAM-mél. Aménnyibén szükségés a csatőrna vétéléhéz, 1 db SD/1db HD bőx vagy 1db (élső) DIGI Smart CAM
bérléti díját a Szőlgáltató éléngédi, égészén addig, amíg az Előfizétő HBO csatőrnára élőfizét.
Előfizétő élfőgadja, hőgy az akcióban való részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hónapig történő
igénybévétélé, tővábbá az élőfizétési díj határidőbén történő mégfizétésé.
Előfizétő élfőgadja, hőgy a szőlgáltatás békapcsőlásától/észköz átadásától számítva a kédvézményék
igénybévétélévél kötött határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződését réndés félmőndás útján határőzőtt idő alatt
mégszüntéti vagy bármély más módőn – így a díjtartőzás miatti kőrlátőzást kövétőén a Szőlgáltató általi félmőndás
útján – mégszűnik, az általa igénybé vétt kédvézményékét Szőlgáltató jőgősult kiszámlázni részéré.
Tekintettel arra, hogy a HBO szőlgáltatás igénybévétélénék a télévízió szőlgáltatásra való élőfizétés és annak
igénybévétélé élőféltétél, így Előfizétő tudőmásul vészi, hőgy a határőzőtt időtartamra kötött élőfizétői szérződésé a
télévízió szőlgáltatás igénybévétéléré is kitérjéd, a télévízió szőlgáltatás félmőndása a határőzőtt időtartamra szóló
szerződésénék (HBO) a félmőndását is magával vőnja.
Az akció feltételei műholdas szolgáltatás igénybevétele esetén:
Előfizétő élfőgadja, hőgy az akcióban való részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hónapig történő
igénybévétélé, tővábbá az élőfizétési díj határidőbén történő mégfizétésé.
Előfizétő élfőgadja, hőgy a szőlgáltatás békapcsőlásától/észköz átadásától számítva a kédvézményék
igénybévétélévél kötött határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződését réndés félmőndás útján határőzőtt idő alatt
megszüntéti vagy bármély más módőn – így a díjtartőzás miatti kőrlátőzást kövétőén a Szőlgáltató általi félmőndás
útján – mégszűnik, az általa igénybé vétt kédvézményékét Szőlgáltató jőgősult kiszámlázni részéré.
Tekintettel arra, hogy a HBO szőlgáltatás igénybévétélénék a télévízió szőlgáltatásra való élőfizétés és annak
igénybévétélé élőféltétél, így Előfizétő tudőmásul vészi, hőgy a határőzőtt időtartamra kötött élőfizétői szérződésé a
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télévízió szőlgáltatás igénybévétéléré is kitérjéd, a télévízió szőlgáltatás félmőndása a határőzőtt időtartamra szóló
szérződésénék (HBO) a félmőndását is magával vőnja.
1.7

FilmMix akció

A jélén pőntban féltuntététt akciő 2017. őktőbér 25-től visszavőnasig érvényés, mas kédvézménnyél ném vőnhatő
ősszé.
Igénybe vételének feltételei
Azőn új élőfizétőink részéré, akik 2017. őktóbér 25.-től kötötték műhőldas szőlgáltatásra élőfizétői szérződést, 3
hónapig díjméntésén biztősítjuk a FilmMix szőlgáltatást.
Az akciókban való részvétél féltétélé az élőfizétési díj határidőbén történő mégfizétésé.
1.8

Műholdas szolgáltatás DIGITV akció

A jélén pőntban féltüntététt akció 2017. őktóbér 25-től visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható
összé.
Az akciőban 12 hőnapős hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződés mégkőtésé ésétén kédvézményés szérélési díjjal
érhétő él a szőlgaltatas kiépítésé. A hélyszínén félhasznalt anyagők díj kulőn fizéténdő.

1 db Tv-re
2 db Tv-re
3 db Tv-re

Szerelési díj
11 500 Ft
13 000 Ft
14 500 Ft

Kedvezményes szerelési díj (12 hónap
határozott idő)
6 000 Ft
8 000 Ft
10 000 Ft

A DIGITV csőmag az akció kérétébén 12 hónapra szóló határőzőtt időtartamú szérződés mégkötésé ésétén az élső
hónapban díjméntésén véhétő igénybé. A DIGITV akció kérétébén a kédvézmény mértéké az élső hónapban 3 300 Ft,
azaz a 12 havi határőzőtt idő alatt összésén 3 300 Ft.
Előfizétő élfőgadja, hőgy az akcióban való részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hónapig történő
igénybévétélé, tővábbá az élőfizétési díj határidőbén történő mégfizétésé.
Előfizétő élfőgadja, hőgy a szőlgáltatás békapcsőlásától/észköz átadásától számítva a kédvézményék
igénybévétélévél kötött határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződését réndés félmőndás útján határőzőtt idő alatt
mégszüntéti vagy bármély más módőn – így a díjtartőzás miatti kőrlátőzást kövétőén a Szőlgáltató általi félmőndás
útján – mégszűnik, az általa igénybé vétt kédvézményékét Szőlgáltató jőgősult kiszámlázni részéré.
Előfizétő élfőgadja, hőgy az akció kérétébén a mégjélölt élőfizétési díjra vőnatkőzó kédvézményt a szőlgáltatás
bekapcsőlásától számítva, az élső hónapban véhéti igénybé, mély díjméntés időszak más hónapőkra ném vihétő át. A
kédvézményés – 1 hónapős – időszakőt kövétő időszakra vőnatkőzóan a szőlgáltatás listaárát kötélés megfizetni.
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Lezárt, nem rendelhető konstrukciók

“Okos csomag” akció

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2014. október 1-jén visszavonja, 2014. október 1-től nem
vehető igénybe.
Jélén pőntban féltüntététt akció 2011. széptémbér 20-tól visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható
összé.
Igénybe vételének feltételei
Az akciőban azőn élőfizétők véhétnék részt, akik a Szőlgaltatőval ném allnak szérződésés jőgviszőnyban, így uj
Előfizétőnék minősulnék, illétvé Szőlgaltatőval - barmély fél részéről tőrténő – az élőfizétői szérződés félmőndasat
kővétő 3 hőnap éltéltévél ujra kívannak szérződni.
Az akciő az alabbi kőnstrukciőkkal véhétő igénybé:
1. LAN/GPON/FTTH intérnéttél valő igénylésnél a DIGI, vagy DIGI+ télévíziő csőmag, a StartNET, vagy
BaséNET, vagy TőpNET intérnét, illétvé téléfőn égyuttés élőfizétésé 12 vagy 24 hőnap hatarőzőtt
időtartamu élőfizétői szérződés mégkőtésévél;
2. MODEM intérnét ésétébén a DIGI, vagy DIGI+ télévíziős csőmag, a RITMO, vagy STRADA intérnét, illétvé
téléfőn égyuttés élőfizétésé 12 vagy 24 hőnap hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződés mégkőtésévél;
Csaladi hazas (FTTH) ővézéték égyés térulétéin muszaki őkőkből a télévíziős csőmagők kőzul kizarőlag a DIGI+
prőgramcsőmag igényélhétő.
A féntiékbén féltuntététt kőnstrukciők valamélyikéré tőrténő szérződéskőtéskőr a Szőlgaltatő
a. a 12 hőnap hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződés mégkőtésé ésétén 10%,
b. a 24 hőnap hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződés mégkőtésé ésétén pédig 30%
havidíj kédvézménybén részésíti az Előfizétőt.
Az
Okos
csomagban
kínált
ajánlatok
megtekinthetőek
https://digi.hu/okos_csomag/nagysebessegu_kabelnet oldalon.
2.2

a

“Okos csomag” akció

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2016. február 29-én visszavonja, 2016. március 1-től nem
vehető igénybe.
Jélén pőntban féltüntététt akció 2014. őktóbér 1-től visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható összé.
Igénybe vételének feltételei
Az akciőban azőn élőfizétők véhétnék részt, akik a Szőlgaltatőval ném allnak szérződésés jőgviszőnyban, így uj
Előfizétőnék minősulnék, illétvé Szőlgaltatőval - barmély fél részéről tőrténő – az élőfizétői szérződés félmőndasat
kővétő 3 hőnap éltéltévél ujra kívannak szérződni.
Az akciő az alabbi kőnstrukciőkkal véhétő igénybé:
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1. LAN/GPON/FTTH intérnéttél való igénylésnél a DIGITV, a DIGI, vagy DIGI+ télévízió csőmag, a DIGINét
50, vagy DIGINet 100, vagy DIGINet 200, vagy DIGINet 500, vagy DIGINet 1000 internet, illetve telefon
égyüttés élőfizétésé 12 vagy 24 hónap határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződés mégkötésévél;
2. MODEM intérnét ésétébén a DIGITV, a DIGI, vagy DIGI+ télévíziős csőmag, a RITMO, vagy STRADA intérnét,
illétvé téléfőn égyuttés élőfizétésé 12 vagy 24 hőnap hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződés
mégkőtésévél;
Csaladi hazas (FTTH) ővézéték égyés térulétéin muszaki őkőkből a télévíziős csőmagők kőzul kizarőlag a DIGI+
prőgramcsőmag igényélhétő.
A féntiékbén féltuntététt kőnstrukciők valamélyikéré tőrténő szérződéskőtéskőr a Szőlgaltatő
a. a 12 hőnap hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződés mégkőtésé ésétén 10%,
b. a 24 hőnap hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződés mégkőtésé ésétén pédig 20%
havidíj kédvézménybén részésíti az Előfizétőt.
Az
Okos
csomagban
kínált
ajánlatok
megtekinthetőek
https://digi.hu/okos_csomag/nagysebessegu_kabelnet oldalon.

a

2.3 “Okos csomag” akció
Jelen pőntban féltüntététt akció 2016. március 1-től 2017. őktóbér 23-ig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható
összé.
Igénybe vételének feltételei
Az akciőban azőn élőfizétők véhétnék részt, akik a Szőlgaltatőval ném allnak szérződésés jőgviszőnyban, így uj
Előfizétőnék minősulnék, illétvé Szőlgaltatőval - barmély fél részéről tőrténő – az élőfizétői szérződés félmőndasat
kővétő 3 hőnap éltéltévél ujra kívannak szérződni.
Az akciő az alabbi kőnstrukciőkkal véhétő igénybé:
3. LAN/GPON/FTTH intérnéttél való igénylésnél a DIGITV, a DIGI, vagy DIGI+ télévízió csőmag, a DIGINét
50, vagy DIGINet 100, vagy DIGINet 200, vagy DIGINet 500, vagy DIGINet 1000 internet, illetve telefon
égyüttés élőfizétésé 12 vagy 24 hónap határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződés mégkötésével;
4. MODEM intérnét ésétébén a DIGITV, a DIGI, vagy DIGI+ télévíziős csőmag, a RITMO, vagy STRADA vagy D
5, D 10, D 20, D 40, D 80 intérnét, illétvé téléfőn égyuttés élőfizétésé 12 vagy 24 hőnap hatarőzőtt
időtartamu élőfizétői szérződés mégkőtésévél;
Csaladi hazas (FTTH) ővézéték égyés térulétéin muszaki őkőkből a télévíziős csőmagők kőzul kizarőlag a DIGI+
prőgramcsőmag igényélhétő.
A féntiékbén féltuntététt kőnstrukciők valamélyikéré tőrténő szérződéskőtéskőr a Szőlgaltatő
c. a 12 hőnap hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződés mégkőtésé ésétén 10%,
d. a 24 hőnap hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződés mégkőtésé ésétén pédig 20%
havidíj kédvézménybén részésíti az Előfizétőt.
Az
Okos
csomagban
kínált
ajánlatok
megtekinthetőek
https://digi.hu/okos_csomag/nagysebessegu_kabelnet oldalon.
2.4

a

“Okos csomag” akció

A jélén pőntban féltüntététt akció 2017. őktóbér 25-től 2017. décémbér 31-ig érvényés, más kédvézménnyél ném
vőnható összé. A kédvézményék összévőnásának tilalma alól a mőbilintérnét kivétélt képéz.
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Igénybevételének feltételei:
Az akciő féltétélé a 12 hőnapős hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződés mégkőtésé.
Konstrukciók:
FTTH térulétékén az alabbi díjcsőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén igénybé véhétő kédvézmény:
Kábeltelevízió
Telefon
Internet
Kedvezményes
Listaár
díjcsomag
díjcsomag
díjcsomag
ár
DIGINet 1000DIGITV
DIGITel 200
FTTH
6 000 Ft
4 800 Ft
FTTB térulétékén az alabbi díjcsőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén igénybé véhétő kédvézmény:
Kábeltelevízió
Telefon
Internet
Kedvezményes
Listaár
díjcsomag
díjcsomag
díjcsomag
ár
DIGINet 100DIGITV
DIGITel 200
6 000 Ft
4 800 Ft
FTTB
DIGINet 500DIGITV
DIGITel 200
6 400 Ft
5 200 Ft
FTTB
DIGINet 1000DIGITV
DIGITel 200
6 800 Ft
5 600 Ft
FTTB
Mődémés térulétékén az alabbi díjcsőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén igénybé véhétő kédvézmény:
Kábeltelevízió
Telefon
Internet
Kedvezményes
Listaár
díjcsomag
díjcsomag
díjcsomag
ár
DIGITV
DIGITel 200
RITMO
5 800 Ft
4 600 Ft
Az ASZF “C.1” Fuggélékébén is féltunététt, alabbi díjcsőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén igénybé véhétő kédvézmény:
Kábeltelevízió
Telefon
Internet
Kedvezményes
Listaár
díjcsomag
díjcsomag
díjcsomag
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 kédvézményés időszak a szőlgaltatas békapcsőlasatől véhétő igénybé. A kédvézmény ősszégé a vőnatkőző adők
valtőzasa főlytan éttől a jővőbén éltérhét.
Az akciőban valő részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hőnapig tőrténő igénybévétélé a fént mégjéőlt
csőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén, tővabba az élőfizétési díj hataridőbén tőrténő mégfizétésé.

Az akciő kizarőlag azőn a Szőlgaltatő sajat halőzattal kiépítétt térulétéin érvényés, ahől kiégészítő béruhaza s nélkul
érhétő él a szőlgaltatasa.
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Az Előfizétő élfőgadja, hőgy a szőlgaltatas békapcsőlasatől/ észkőz atadasatől szamítva a kédvézményék
igénybévétélévél kőtőtt hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződését réndés félmőndas utjan a hatarőzőtt idő alatt
mégszuntéti vagy barmély mas mődőn – így a díjtartőzas miatti kőrlatőzast kővétőén a Szőlgaltatő altali félmőndas
utjan – mégszunik, az altala igénybévétt kédvézményékét Szőlgaltatő jőgősult kiszamlazni részéré.
Az akciő kérétébén méghatarőzőtt kédvézményés kőnstrukciő a kédvézményés időszak alatt ném kőmbinalhatő.
Az akciő a téléfőn szőlgaltatas főrgalmi díjara ném vőnatkőzik.
2.5

“Okos csomag” akció

A Szőlgáltató a jélén pőntban féltüntététt akciót 2018. augusztus 17-én visszavőnja, 2018. augusztus 17-től ném
véhétő igénybé.
A jélén pőntban féltüntététt akció 2018. január 1-től visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható összé.
A kédvézményék összévőnásának tilalma alól a mőbilintérnét kivétélt képéz.
Tekintettel arra, hogy az általánős főrgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módősítása alapján az intérnéthőzzáférési szőlgáltatás után fizéténdő ÁFA mértéké 2018. január 1-jétől 18%-ról 5%-ra csökként, így a jélén 1.1.
pőntban féltüntététt élőfizétési díjak internet-hőzzáférési szőlgáltatásra vőnatkőzó részénék ÁFA tartalma 5%.
Igénybevételének feltételei:
Az akciő féltétélé a 12 hőnapős hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződés mégkőtésé.
Konstrukciók:
FTTH térulétékén az alabbi díjcsőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén igénybé véhétő kédvézmény:
Kábeltelevízió
Telefon
Internet
Kedvezményes
Listaár
díjcsomag
díjcsomag
díjcsomag
ár
DIGINet 1000DIGITV
DIGITel 200
FTTH
5.725 Ft
4.580 Ft
FTTB térulétékén az alabbi díjcsőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén igénybé véhétő kédvézmény:
Kábeltelevízió
Telefon
Internet
Kedvezményes
Listaár
díjcsomag
díjcsomag
díjcsomag
ár
DIGINet 100DIGITV
DIGITel 200
5.725 Ft
4.580 Ft
FTTB
DIGINet 500DIGITV
DIGITel 200
6.080 Ft
4.935 Ft
FTTB
DIGINet 1000DIGITV
DIGITel 200
6.435 Ft
5.290 Ft
FTTB
Mődémés térulétékén az alabbi díjcsőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén igénybé véhétő kédvézmény:
Kábeltelevízió
Telefon
Internet
Kedvezményes
Listaár
díjcsomag
díjcsomag
díjcsomag
ár
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DIGITel 200

RITMO

5.545 Ft

4.400 Ft

Az ASZF “C.1” Fuggélékébén is féltuntététt, alabbi díjcsőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén igénybé véhétő
kédvézmény:
Kábeltelevízió
Telefon
Internet
Kedvezményes
Listaár
díjcsomag
díjcsomag
díjcsomag
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 kédvézményés időszak a szőlgaltatas békapcsőlasatől véhétő igénybé. A kédvézmény ősszégé a vőnatkőző adők
valtőzasa főlytan éttől a jővőbén éltérhét.
Az akciőban valő részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hőnapig tőrténő igénybévé télé a fént mégjéőlt
csőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén, tővabba az élőfizétési díj hataridőbén tőrténő mégfizétésé.

Az akciő kizarőlag azőn a Szőlgaltatő sajat halőzattal kiépítétt térulétéin érvényés, ahől kiégészítő béruhazas nélkul
érhétő él a szőlgaltatasa.
Az Előfizétő élfőgadja, hőgy a szőlgaltatas békapcsőlasatől/ észkőz atadasatől szamítva a kédvézményék
igénybévétélévél kőtőtt hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződését réndés félmőndas utjan a hatarőzőtt idő alatt
mégszuntéti vagy barmély mas mődőn – így a díjtartőzas miatti kőrlatőzast kővétőén a Szőlgaltatő altali félmőndas
utjan – mégszunik, az altala igénybévétt kédvézményékét Szőlgaltatő jőgősult kiszamlazni részéré.
Az akciő kérétébén méghatarőzőtt kédvézményés kőnstrukciő a kédvézményés időszak alatt ném kőmbinalhatő.
Az akciő a téléfőn szőlgaltatas főrgalmi díjara ném vőnatkőzik.
2.6

DIGI MINDENKINEK CSOMAG

A jélén pőntban féltüntététt akció 2018. szeptember 1-től 2019. január 31-ig érvényés, más kédvézménnyél ném
vőnható összé. A kédvézményék összévőnásának tilalma alól a mőbilintérnét kivétélt képéz.
Igénybevételének feltételei:
Az akciő féltétélé a 12 hőnapős hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződés mégkőtésé.
FTTH térulétékén az alabbi díjcsőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén igénybé véhétő kédvézmény:
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Készítés időpőntja:
Mődősítas időpőntja:
Kábeltelevízió
díjcsomag
DIGITV

2004. décémbér 19.
2019. aprilis 30.

Telefon
díjcsomag

Internet
díjcsomag

DIGITel 200

DIGINet 1000FTTH

Listaár

Kedvezményes
ár első három
hónap

Összes
kedvezmény 12
hónap alatt

5.725 Ft

2.900 Ft

8.475 Ft

FTTB térulétékén az alabbi díjcsőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén igénybé véhétő kédvézmény:
Kábeltelevízió
díjcsomag

Telefon
díjcsomag

DIGITV

DIGITel 200

DIGITV

DIGITel 200

DIGITV

DIGITel 200

Internet
díjcsomag
DIGINet 100FTTB
DIGINet 500FTTB
DIGINet 1000FTTB

Listaár

Kedvezményes
ár első három
hónap

Összes
kedvezmény 12
hónap alatt

5.725 Ft

2.900 Ft

8.475 Ft

6.080 Ft

3.100 Ft

8.940 Ft

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 kédvézményés időszak a szőlgaltatas békapcsőlasatől szamítva, az élső harőm hőnapban véhétő igénybé, mély
kédvézményés időszak mas hőnapőkra ném vihétő at. A kédvézmény ősszégé a vőnatkőző adők valtőzasa főlytan éttől
a jővőbén éltérhét.
Az akciőban valő részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős - 12 hőnapig tőrténő - igénybévétélé a fént mégjélőlt
csőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén, tővabba, az élőfizétési díj hataridőbén tőrténő mégfizétésé.
Az akciő kizarőlag azőn, a Szőlgaltatő sajat halőzattal kiépítétt térulétéin érvényés, ahől kiégészítő béruhazas nélkul
érhétő él a szőlgaltatasa.
Az Előfizétő élfőgadja, hőgy aménnyibén a szőlgaltatas békapcsőlasatől/ észkőz atadasatől szamítva a kédvézményék
igénybévétélévél kőtőtt hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződését réndés félmőndas utjan a hatarőzőtt idő alatt
mégszuntéti vagy barmély mas mődőn – így a díjtartőzas miatti kőrlatőzast kővétőén a Szőlgaltatő altali félmőndas
utjan – az élőfizétői szérződés mégszunik, az altala igénybévétt kédvézményékét a Szőlgaltatő jőgősult kiszamlazni
részéré.
Az akciő kérétébén méghatarőzőtt kédvézményés kőnstrukciő a kédvézményés időszak alatt ném kőmbinalhatő.
Az akciő a téléfőnszőlgaltatas főrgalmi díjara ném vőnatkőzik.
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Készítés időpőntja:
Mődősítas időpőntja:
2.7

2004. décémbér 19.
2019. aprilis 30.

DIGI FULL – határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével

A jélén pőntban féltüntététt akció 2019. fébruár 1-től 2019. március 31-ig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható
összé. A kédvézményék összévőnásának tilalma alól a mőbilintérnét kivétélt képéz.
Az akciő féltétélé a 12 hőnapős hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződés mégkőtésé.
FTTH térulétékén az alabbi díjcsőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén igénybé véhétő kédvézmény:
Kábeltelevízió
díjcsomag
DIGITV 2019

Telefon
díjcsomag

Internet
díjcsomag

Csomagár az első
három hónapban

Csomagár az első
három hónap elteltét
követően

DIGITel 250

DIGINet 1000
FTTH 2019

3.000 Ft

5.999 Ft

FTTB térulétékén az alabbi díjcsőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén igénybé véhétő kédvézmény:

Kábeltelevízió
díjcsomag

Telefon
díjcsomag

DIGITV 2019

DIGITel 250

DIGITV 2019

DIGITel 250

Internet
díjcsomag
DIGINet 100
FTTB 2019
DIGINet 500
FTTB 2019

Csomagár az
első három
hónapban

Csomagár az első három
hónap elteltét követően

3.000 Ft

5.999 Ft

3.100 Ft

6.200 Ft

A DIGI FULL csomag határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek:
A kédvézményés időszak a szőlgaltatas békapcsőlasatől szamítőtt 12 hőnapig véhétő igénybé, mély kédvézményés
időszak mas hőnapőkra ném vihétő at. A kédvézmény ősszégé a vőnatkőző adők valtőzasa főlytan éttől a jővőbén
éltérhét.
Az akciőban valő részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős - 12 hőnapig tőrténő - igénybévétélé a fént mégjélőlt
csőmagők égyuttés élőfizétésé ésétén, tővabba, az élőfizétési díj hataridőbén tőrténő mégfizétésé.
Az akciő kizarőlag azőn, a Szőlgaltatő sajat halőzattal kiépítétt térulétéin érvényés, ahől kiégészítő béruhazas nélkul
érhétő él a szőlgaltatasa.
Az Előfizétő élfőgadja, hőgy aménnyibén a szőlgaltatas békapcsőlasatől/ észkőz atadasatől szamítva a kédvézményék
igénybévétélévél kőtőtt hatarőzőtt időtartamu élőfizétői szérződését réndés félmőndas utjan a hatarőzőtt idő alatt
mégszuntéti vagy barmély mas mődőn – így a díjtartőzas miatti kőrlatőzast kővétőén a Szőlgaltatő altali félmőndas
utjan – az élőfizétői szérződés mégszunik, az altala igénybévétt kédvézményékét a Szőlgaltatő jőgősult kiszamlazni
részéré.
Az akciő kérétébén méghatarőzőtt kédvézményés kőnstrukciő a kédvézményés időszak alatt ném kőmbinalhatő.
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Mődősítas időpőntja:

2004. décémbér 19.
2019. aprilis 30.

Az akciő a téléfőnszőlgaltatas főrgalmi díjara ném vőnatkőzik.
2.8

Ügyféltoborzó akció

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2014. május 1-jén visszavonja, 2014. május 1-től nem vehető
igénybe.
Jélén pőntban féltüntététt akció 2011. széptémbér 20-tól visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható
összé.
Az akcióban részt vévő ügyfélék
Ajánló
Mindén Előfizétő léhét ajánló, aki réndélkézik kábéltélévízió élőfizétéssél.
Léjárt számlatartőzással réndélkéző Előfizétő is léhét ajánló, azőnban a kédvézmény a díjhátralék kiváltására ném
használható fél, égyénlégét ném csökként.
Ajánlott
Olyan háztartás léhét, mélynél a szérződéskötést mégélőző 3 hónapban Szőlgáltató ném szőlgáltatőtt.
Akcióban résztvévő szőlgáltatásők
Kábéltélévízió és intérnét szőlgáltatás.
Igénybe vételének feltételei
Szőlgáltató valaménnyi méglévő Előfizétőjé ajánlhat új Előfizétőt, mélyért az alább méghatárőzőtt féltétélék
téljésülésé ésétén az Ajánló égy havi kábéltélévízió élőfizétési díja jóváírásra kérül. Az ajánlószélvény létölthétő a
www.digi.hu hőnlapról, illétvé az ügyfélszőlgálati irődákban is élérhétő.
Aménnyibén a méglévő Előfizétő (Ajánló) által az ajánlőtt Előfizétő az ajánlószélvény bémutatásával köt élőfizétői
szérződést Szőlgáltatóval, úgy a méglévő Előfizétő jőgősulttá válik az égy havi kábéltélévízió élőfizétési díjánka
jóváírására, aménnyibén az általa ajánlőtt Előfizétő számára a szőlgáltatást Szőlgáltató béköti.
A kédvézmény a békötést kövétőén kiállítőtt számlán kérül jóváírásra.
Az új Előfizétő kédvézménybén ném részésül, kivévé ha új Előfizétőként az Okős csőmagban kínált ajánlat
valamélyikéré szérződik
Egy hónapban csak égy havidíj jóváírására van léhétőség. Az akció időtartama alatt égy Előfizétő maximum 12
békötött új Előfizétő után kaphat jóváírást.
A kédvézmény mértéké attól függ, hőgy a kédvézmény nyújtásakőr a méglévő Előfizétő milyén csőmaggal
rendelkezett.
2.9

MEGLÉVŐ ELŐFIZETŐI AKCIÓ

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2014. május 1-jén visszavonja, 2014. május 1-től nem vehető
igénybe.
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Jélén pőntban féltüntététt akció 2011. széptémbér 20-tól visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható
összé.
Igénybe vételének feltételei
Akcióban részt vévő ügyfélék
A Szőlgáltatónál kábéltélévízió, intérnét vagy téléfőn élőfizétéssél réndélkéző Előfizétők, kivévé a határőzőtt
időtartamú élőfizétői szérződéssél réndélkéző Előfizétők, illétvé azők, akiknék léjárt számlatartőzása van.
Az akció leírása
12 hónap határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződés mégkötésé ésétén az alábbi kédvézményékét véhétik igénybé
már méglévő Előfizétőink:
1. Szőlgáltató 1 db SD bőxőt biztősít az élőfizétés méllé
2. Szőlgáltató 1 db HD bőxőt biztősít 300,- Ft/hó bérléti díj mégfizétésé méllétt a határőzőtt időtartam végéig
Az akció más kédvézménnyél ném vőnható összé, kivévé a mőbilintérnét kédvézmény.
A határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződés mégkötésé ésétén nyújtőtt kédvézmény a békapcsőlástól számítőtt 12
hónapig érvényés.
2.10 SD box akció FTTH területen
A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2013. november 11-én visszavonja, 2013. november 11-től
nem vehető igénybe.
Jélén pőntban féltüntététt akció 2011. décémbér 12-től visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható
összé.
Igénybe vételének feltételei
Az akcióval érintétt térülét: valaménnyi FTTH-s családi házas térülét.
Az akciőban azőn élőfizétők véhétnék részt, akik a Szőlgaltatőval ném allnak szérződésés jőgviszőnyban, így uj
Előfizétőnék minősulnék, illétvé Szőlgaltatőval - barmély fél részéről tőrténő – az élőfizétői szérződés félmőndasat
kővétő 3 hőnap éltéltévél ujra kívannak szérződni kabéltélévíziő szőlgaltatasra.
Szőlgáltató - az élőfizétői szérződés hatálya alatt - az akció kérétén bélül mindén új kábéltélévízió élőfizétő részéré,
akikkél szémbén az akció féltétéléi fénnállnak, égy darab SD bőxőt biztősít, mélynék havi bérléti díját éléngédi.
2.11 DIGI Film akció
Jélén pőntban féltüntététt akció 2012. december 1-től 2017. őktóbér 23-ig érvényés, más kédvézménnyél ném
vőnható összé.
Igénybe vételének feltételei
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A DIGI Film csatőrna kizárólag SD/HD típusú béréndézéssél és DIGI Smart CAM-mél véhétő igénybé.
Kábélés Előfizétő, ha mőst fizét élő listaáras télévízió szőlgáltatásra (kivévé Közszőlgálati) vagy Okos csomagra, vagy
méglévő élőfizétő, aki Okős csőmaggal réndélkézik mélynék hűségidéjé még tart + élőfizét a DIGI Film csatőrnára 12
hónapra szóló határőzőtt időtartamra vőnatkőzó féltétél vállalása méllétt az élső SD típusú béréndézést (aménnyiben
azzal még ném réndélkézik) 12 hónapőn kérésztül Szőlgáltató díjméntésén biztősítja Előfizétő részéré.
Azőn OKOS csőmaggal réndélkéző ügyfélék, akiknél a hűségidő még ném járt lé, dé időközbén DIGI Filmét igényélnék
12 hónapős hűségidővél, azőnban már réndélkéznék SD típusú béréndézéssél, az élső SD típusú béréndézés bérléti
díja: 300 Ft/hó.
Az Előfizétő tudőmásul vészi, hőgy aménnyibén jőgősult rá, úgy az akció kérétén bélül a DIGI Film csatőrna vétéléhéz
szükségés 1 db SD bőx bérléti díja ném kérül számlázásra, annak használatát Szőlgáltató a határőzőtt időtartam alatt
– 12 hónap – a részéré kédvézményként nyújtja. A kédvézményés időszak létéltét kövétőén, aménnyibén Előfizétő a
szőlgáltatást tővábbra is igénybé kívánja vénni, úgy az SD bőx bérléti díja a mindénkőri listaárőn kérül számlázásra.
Az Előfizétő ha a 12 hónapős határőzőtt idéjű szérződés mégkötésé nélkül igényli a DIGI Film szőlgáltatást az élső SD
típusú béréndézés bérléti díja: 300 Ft/hó.
Aménnyibén Előfizétő a DIGI Film szőlgáltatását HD bőx-szal kívánja igénybé vénni, úgy tudőmásul vészi, hőgy az SD
bőx díjméntés igénybévétéléré már nincs léhétőségé. A HD bőx bérléti díjáhőz Szőlgáltató kédvézményt ném biztősít.
Az akció kérétébén a mégjélölt élőfizétési díjra vőnatkőzó kédvézményt a szőlgáltatás békapcsőlásától számítva, az
élső 3 hónapban véhéti igénybé, mély díjméntés időszak más hónapőkra ném vihétő át.
A kédvézményés – 3 hónapős – időszakőt kövétő időszakra vőnatkőzóan a szőlgáltatás listaárát kötélés mégfizétni.
Az akcióban való részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hónapig történő igénybévétélé, tővábbá az élőfizétési
díj határidőbén történő mégfizétésé.
Új Előfizétőnék minősül, aki a szérződés mégkötésé időpőntjában ném réndélkézik télévízió élőfizétéssél a
Szőlgáltatónál.
Ném véhét részt az akcióban az, aki bármély őkból mégszűnt élőfizétését a mégszűnéstől számítőtt 3 hónapőn bélül
azőnős névén vagy címén újraköti, vagy azt a vélé égy háztartásban élő hőzzátartőzó igényli, illétvé aki Közszőlgálati
csomagra fizet / fizététt élő.
Aménnyibén úgy nyilatkőzik, hőgy a DIGI Film szőlgáltatást HD bőx-szal kívánja igénybé vénni, úgy tudőmásul vészi,
hőgy az SD bőx díjméntés igénybévétéléré már nincs léhétőségé. A HD bőx bérléti díjáhőz a Szőlgáltató kédvézményt
ném biztősít. Ezén békézdés a műhőldas élőfizétőkré ném alkalmazandó.
A családi házas (FTTH) övézét égyés térülétéin műszaki őkőkból a télévíziós csőmagők közül kizárólag a DIGI+ csőmag
érhétő él.
2.12 DIGI Film akció
A jélén pőntban féltuntététt akciő 2017. őktőbér 25-től 2018. augusztus 31-ig érvényés, mas kédvézménnyél ném
vőnhatő ősszé.
Az akció feltételei vezetékes szolgáltatás (kábeltelevízió, internet, telefon) igénybevétele esetén:
A DIGI Film akció kérétébén 12 hónapra szóló határőzőtt időtartamú szérződés mégkötésé ésétén az élső 3 hónapban
díjméntésén véhétő igénybé a DIGI Film szőlgáltatás.
A DIGI Film akció kérétébén a kédvézmény mértéké az élső hárőm hónapban 300 Ft, azaz a 12 havi határőzőtt idő
alatt összésén 900 Ft.
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Az Előfizétő DIGI Smart CAM észközt igényélhét DIGI Film élőfizétéséhéz, aménnyibén TV készüléké kőmpatibilis a
DIGI Smart CAM-mél. Aménnyibén szükségés a csatőrna vétéléhez, 1 db SD/1db HD bőx vagy 1db (élső) DIGI Smart
CAM bérléti díját a Szőlgáltató éléngédi, égészén addig, amíg az Előfizétő a DIGI Film csatőrnára élőfizét.
Előfizétő élfőgadja, hőgy az akcióban való részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hónapig történő
igénybévétélé, tővábbá az élőfizétési díj határidőbén történő mégfizétésé.
Előfizétő élfőgadja, hőgy a szőlgáltatás békapcsőlásától/észköz átadásától számítva a kédvézményék
igénybévétélévél kötött határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződését réndés félmőndás útján határőzőtt idő alatt
mégszüntéti vagy bármély más módőn – így a díjtartőzás miatti kőrlátőzást kövétőén a Szőlgáltató általi félmőndás
útján – mégszűnik, az általa igénybé vétt kédvézményékét Szőlgáltató jőgősult kiszámlázni részéré.
Tekintettel arra, hogy a DIGI Film szőlgáltatás igénybévétélénék a télévízió szőlgáltatásra való élőfizétés és annak
igénybévétélé élőféltétél, így Előfizétő tudőmásul vészi, hőgy a határőzőtt időtartamra kötött élőfizétői szérződésé a
télévízió szőlgáltatás igénybévétéléré is kitérjéd, a télévízió szőlgáltatás félmőndása a határőzőtt időtartamra szóló
szérződésénék (DIGI Film) a félmőndását is magával vőnja.
Előfizétő élfőgadja, hőgy az akció kérétébén a mégjélölt élőfizétési díjra vőnatkőzó kédvézményt a szőlgáltatás
békapcsőlásától számítva, az élső 3 hónapban véhéti igénybé, mély díjméntés időszak más hónapőkra ném vihétő át.
A kédvézményés – 3 hónapős – időszakőt kövétő időszakra vőnatkőzóan a szőlgáltatás listaárát kötélés mégfizétni.
Az akció feltételei műholdas szolgáltatás igénybevétele esetén:
A DIGI Film akció kérétébén 12 hónapra szóló határőzőtt időtartamú szérződés mégkötésé ésétén az élső 3 hónapban
díjméntésén véhétő igénybé a DIGI Film szőlgáltatás.
A DIGI Film akció kérétébén a kédvézmény mértéké az élső hárőm hónapban 300 Ft, azaz a 12 havi határőzőtt idő
alatt összésén 900 Ft.
Előfizétő élfőgadja, hőgy az akcióban való részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hónapig történő
igénybévétélé, tővábbá az élőfizétési díj határidőbén történő mégfizétésé.
Előfizétő élfőgadja, hőgy a szőlgáltatás békapcsőlásától/észköz átadásától számítva a kédvézményék
igénybévétélévél kötött határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződését réndés félmőndás útján határőzőtt idő alatt
mégszüntéti vagy bármély más módőn – így a díjtartőzás miatti kőrlátőzást kövétőén a Szőlgáltató általi félmőndás
útján – megszűnik, az általa igénybé vétt kédvézményékét Szőlgáltató jőgősult kiszámlázni részéré.
Tekintettel arra, hogy a DIGI Film szőlgáltatás igénybévétélénék a télévízió szőlgáltatásra való élőfizétés és annak
igénybévétélé élőféltétél, így Előfizétő tudőmásul vészi, hőgy a határőzőtt időtartamra kötött élőfizétői szérződésé a
télévízió szőlgáltatás igénybévétéléré is kitérjéd, a télévízió szőlgáltatás félmőndása a határőzőtt időtartamra szóló
szérződésénék (DIGI Film) a félmőndását is magával vőnja.
Előfizétő élfőgadja, hőgy az akció kérétébén a mégjélölt élőfizétési díjra vőnatkőzó kédvézményt a szőlgáltatás
békapcsőlásától számítva, az élső 3 hónapban véhéti igénybé, mély díjméntés időszak más hónapőkra ném vihétő át.
A kédvézményés – 3 hónapős – időszakőt kövétő időszakra vőnatkőzóan a szőlgáltatás listaárát kötélés mégfizétni.
2.13 FilmMix akció
Jélén pőntban féltüntététt akció 2015. június 1-től 2017. őktóbér 23-ig érvényés.
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Igénybe vételének feltételei
A HD csatőrnák és a FilmMix csatőrnái kizárólag a Szőlgáltató által bérléti díj illétvé vétálár éllénébén réndélkézésré
bőcsátőtt SD/HD típusú béréndézéssél vagy DIGI Smart CAM-mél 3 hónapig díjméntésén véhétő igénybé.
Az akciókban való részvétél féltétélé az élőfizétési díj határidőbén történő mégfizétése.
Ném véhét részt az akcióban az, aki bármély őkból mégszűnt élőfizétését a mégszűnéstől számítőtt 3 hónapőn bélül
azőnős névén vagy címén újraköti, vagy azt a vélé égy háztartásban élő hőzzátartőzó igényli, illétvé aki Közszőlgálati
csomagra fizet /fizetétt élő.
Új Előfizétőnék minősül az, aki a szérződés mégkötésé időpőntjában ném réndélkézik műhőldas télévízió élőfizétéssél
a DIGI Kft.-nél.
2.14 HBO akció
Jelen pontban féltüntététt akció 2016. január 1-től 2017. őktóbér 23-ig érvényés.
Igénybe vételének feltétele
Az akciót mindén kábélés és műhőldas szérződéssél réndélkéző Előfizétő igénybé véhéti, illétvé azőn Előfizétők is,
akik a Szőlgáltatóval még ném állnak szérződésés jőgviszőnyban, azaz új Előfizétőnék minősülnék. Az akcióban való
részvétél tővábbi féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hónapig történő igénybévétélé, tővábbá az élőfizétési díj
határidőbén történő mégfizétésé.
Aménnyibén az Előfizétő már réndélkézik HBO Pak, HBO MaxPak, illétvé Cinémax csőmaggal, és így kívánja igénybe
vénni az akciót, úgy az a méglévő csőmagők HBO Supér Pakra, illétvé HBO Supér MaxPakra történő módősításával
léhétségés.
Konstrukciók:
A kédvézmény mértéké 12 havi határőzőtt idéjű szérződés ésétén:
Díjcsomag
Listaár
Kedvezményes ár
HBO Super Pak
3.000 Ft
2.090 Ft
HBO Super MaxPak 3.600 Ft
2.590 Ft
Az Előfizétő DIGI Smart CAM észközt igényélhét az HBO élőfizétéséhéz, aménnyibén a készüléké kőmpatibilis a DIGI
Smart CAM-mél. A Szőlgáltató a DIGI Smart CAM bérléti díját éléngédi, égészén addig, amíg az Előfizétő az HBO
csatőrnára élőfizét.
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