Tisztelt Előfizetőink!

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) Általános Szerződési
Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 2015. április 1. napjától hatályba lépő módosításai az alábbiak:
1. Az ÁSZF „D” Mellékletének az 1.1.7 pontja az alábbiak szerint módosul:
„1.1.7 Egyetemes belföldi tudakozó
Az egyetemes belföldi tudakozó igénybevételével az Előfizető az előfizetői állomásáról –
magyarországi előfizetők és hívószámok kapcsán – tudakozódhat arról, hogy: (…)”
Ennek megfelelően módosul az 1. számú Függelék is:
„További hívásirányok
Hívásirány
Típus
Bruttó díjak (Ft/perc)
Egyetemes belföldi tudakozó 11800
Vezetékes 120

”

2. Az ÁSZF „D” Mellékletének az 1.1.8 pontja az alábbiak szerint módosul:
„1.1.8 Invitel különleges és nemzetközi tudakozó
Az Invitel különleges és nemzetközi tudakozó igénybevételével az Előfizető információt kérhet
arról, hogy egy névvel és címmel megjelölt személy előfizető-e, és ha igen, mi az előfizetői
száma.”
Ennek megfelelően módosul az 1. számú Függelék is:
„További hívásirányok
Hívásirány
Típus
Bruttó díjak (Ft/perc)
Invitel különleges és nemzetközi
tudakozó 11811
Vezetékes 144

”

3. Az ÁSZF „D” Mellékletének az 1.1.9 pontja az alábbiak szerint módosul:
„1.1.9 Invitel belföldi tudakozó
Az Invitel belföldi tudakozó egy olyan szolgáltatás, amelynek célja a tudakozó szolgáltatásnál
bővebb információ átadás lehetővé tétele, ezáltal az Előfizető információigényének szélesebb
körű kielégítése.”
Továbbá:
„Az Invitel belföldi tudakozó elsősorban a „szakmai” tudakozó szolgáltatás, továbbá a
„közérdekű,” „komfort”, „különleges” tudakozó, valamint a „lakossági” apróhirdetések kezelői
szolgáltatások egységes megnevezése.”
Ennek megfelelően módosul az 1. számú Függelék is:
„További hívásirányok
Hívásirány
Típus
Bruttó díjak (Ft/perc)
Invitel belföldi tudakozó 11888
Vezetékes 108
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4. Az ÁSZF „E” és „E.1”Mellékleteiben szereplő csatornakiosztás módosul.
5. Az ÁSZF „E” és „E.1” Mellékleteiben feltüntetett csatornák szerepeltetésének vállalt
időpontja 2015. április 30-ra módosul.
A fenti módosításokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket:
Amennyiben az Előfizető a módosított feltételeket nem fogadja el, úgy kifejezett nyilatkozatával jogosult a
szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani a Szolgáltató módosítás tárgyában megküldött értesítését követő
8 napon belül. Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, úgy 15 napon
belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem
mondhatja fel az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői
szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a
kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető
felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem követelheti a szerződés
felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét.
Az ÁSZF teljes, egységes szerkezetű formában közzétételre került a www.digi.hu/aszf oldalon, valamint
Ügyfélszolgálatainkon.
Az ÁSZF módosítás indoka: hívásirányok elnevezéseiben bekövetkezett változás, szolgáltatásra vonatkozó
díjszabás módosítása, csatornakiosztásban bekövetkezett változás, csatornák szerepeltetésének vállalt időpontja
módosul.

Budapest, 2015. március 2.

Tisztelettel:
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
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