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ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS (MŰHOLDAS TV, INTERNET ÉS TELEFON)
I. Szolgáltató: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35., adószám: 12175136-2-44, cg.: 01-09-667975)
Szerződés száma:

Előfizető neve:
Szolgáltatás helye:
II.

Előfizető kijelenti, hogy jelenleg az alábbi szolgáltatás(oka)t veszi igénybe:
Műholdas televízió:

csomag

internet:

csomag

telefon:

csomag

Előfizető jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy meglévő szolgáltatása(i) mellé elő kíván fizetni az alábbi szolgáltatás(ok)ra.
Film Now akció:

Kérem

Nem kérem    A határozott időtartam vége:

.

.

.

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.
HBO akció:

HBO Super Pakot kérek

.

HBO Super MaxPakot kérek    A határozott időtartam vége:

.

.

HBO Super Pak 2090 Ft/hó 12 havi határozott idejű szerződés esetén, így a kedvezmény mértéke 910 forint havonta.
HBO Super MaxPak 2590 Ft/hó 12 havi határozott idejű szerződés esetén, így a kedvezmény mértéke 1010 forint havonta.
Film Now és HBO akcióra együttesen vonatkozó feltételek:
1. Amennyiben az Előfizető DIGI Smart CAM eszközzel rendelkezik, és az eszköz szükséges a csatorna vételéhez, úgy 1db (első) DIGI Smart CAM bérleti díját a Szolgáltató
elengedi, egészen addig, amíg az Előfizető a Film Now vagy HBO csatornára előfizet.
2. Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő igénybevétele, továbbá az előfizetési díj határidőben történő
megfizetése.
3. A jelen okiratban meghatározott akciós ajánlat 2017. október 24. napjától visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. Jelen akció meghirdetésével a korábban meghirdetett
akció visszavonásra kerül.
4. 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 jogosult kiszámlázni részére.
5. Tekintettel arra, hogy a Film Now és HBO szolgáltatás igénybevételének a televízió szolgáltatásra való előfizetés és annak igénybevétele előfeltétel, így Előfizető tudomásul
veszi, hogy a jelen határozott időtartamra kötött előfizetői szerződése a televízió szolgáltatás igénybevételére is kiterjed, a televízió szolgáltatás felmondása a jelen határozott
időtartamra szóló szerződésének (Film Now, HBO) a felmondását is magával vonja.
6. Előfizető tudomásul veszi, hogy a jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyedi Előfizetői Szerződése, illetve a mindenkor hatályos ÁSZF vonatkozó rendelkezései
az irányadók.
Film Now akcióra vonatkozó feltételek:
1. 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.
Előfizető úgy nyilatkozik, hogy Szolgáltató felajánlotta részére a határozatlan időtartamú előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét, és bemutatta annak részletes feltételeit, valamint a szerződés megkötését megelőzően a határozott idejű előfizetői szerződés teljes időtartama alatt az Előfizetőt terhelő valamennyi költség összegéről tájékoztatta.
Ennek ismeretében a 12 hónapra szóló határozott időtartamú előfizetői szerződést kívánja megkötni.
HBO akcióra vonatkozó feltételek:
Előfizető úgy nyilatkozik, hogy Szolgáltató felajánlotta részére a határozatlan időtartamú előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét, és bemutatta annak részletes feltételeit, valamint a szerződés megkötését megelőzően a határozott idejű előfizetői szerződés teljes időtartama alatt az Előfizetőt terhelő valamennyi költség összegéről tájékoztatta.
Ennek ismeretében a 12 hónapra szóló határozott időtartamú előfizetői szerződést kívánja megkötni.
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