
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 

2016. október 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

1. Az ÁSZF „G” Mellékletének 10. pontját töröljük: 

 

10. Meghatározott területeken időszakosan igénybe vehető ajánlat 

Jelen pontban feltüntetett akció a hálózatfejlesztésekkel vezetékes szolgáltatásokkal bővített 

területeken a hálózat kiépítésétől visszavonásig érvényes. 

 

Igénybe vételének feltétele 

Az akciót azon előfizetők vehetik igénybe, akik a hálózatfejlesztésekkel vezetékes szolgáltatásokkal 

bővített területeken rendelik meg a vezetékes szolgáltatásokat. 

 

Az akció leírása 

Az ajánlat DIGITV és DIGINet500 vagy DIGINet1000 és DIGITel200 vagy DIGITel500 Okos 

csomagos konstrukcióban, 2 éves határozott idejű szerződés megkötésével érvényes. 

 

A családi házas (FTTH) övezet egyes területein műszaki okokból a televíziós csomagok közül 

kizárólag a DIGITV csomag érhető el. 

 

A belépési díj 500,- Ft, amit jelen akció keretében az Előfizetőnek nem kell térítenie. 

A bekötésnél felmerülő anyagköltség egyszeri díja külön fizetendő. 

 

Konstrukciók 

A kedvezmény mértéke 2 éves határozott idejű szerződés esetén: 

 

Díjcsomag Kedvezményes ár Listaár 

OKOS csomag 

DIGITV+DIGINet500 

+DIGITel200 (Gödöllő, Tápiószecső, Úri 

területén) 

4.720 Ft 7.700 Ft 

OKOS csomag 

DIGITV+DIGINet500 

+DIGITel500 (Gödöllő, Tápiószecső, Úri 

területén) 

4.960 Ft 8.000 Ft 

OKOS csomag 

DIGITV+DIGINet1000 

+DIGITel200 (Budapest XII. kerület és Érd 

területén) 

4.720 Ft 8.200 Ft 

OKOS csomag 

DIGITV+DIGINet1000 

+DIGITel500 (Budapest XII. kerület és Érd 

területén) 

4.960 Ft 8.500 Ft 



 

 

Érd és Budapest XII. kerület területén érvényes akció: 

Ha Okos csomagban a DIGITV + DIGINET1000 + DIGITEL200 vagy DIGITEL500 összeállítást 

rendeli meg az Előfizető, abban az esetben a hűségidő lejártáig a DIGINET100 árát számolja a 

Szolgáltató az előfizetési díjba. 

A hűségidő lejártát követően a DIGINET1000 mindenkori ÁSZF szerinti listaárát fizeti a 

továbbiakban az Előfizető.  

Egyéb akciós feltételek megegyeznek az Okos csomag többi feltételével. 

 

Gödöllő, Tápiószecső, Úri területén érvényes akció: 

Ha Okos csomagban a DIGI TV + DIGINET500 + DIGITEL200 vagy DIGITEL500 összeállítást rendeli 

meg az Előfizető, akkor a hűségidő végéig a DIGINET100 árát számoljuk a havi díjba. 

A hűségidő lejártát követően a DIGINET500 mindenkori ÁSZF szerinti listaárát fizeti a 

továbbiakban az Előfizető.  

Egyéb akciós feltételek megegyeznek az Okos csomag többi feltételével. 

 

2. Az ÁSZF „E”, „E.1”, „E.2” és „E.3” Mellékleteiben feltüntetett csatornakiosztások 

módosulnak. 

 

3. Az ÁSZF „E”, „E.1”, „E.2” és „E.3” Mellékleteiben feltüntetett csatornák szerepeltetésének 

vállalt időpontja 2016. október 31-re 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. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 

8 nap lehet, a Szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. 

Az ÁSZF-t teljes, egységes szerkezetű formában közzétettük a www.digi.hu/aszf oldalon, valamint az 

Ügyfélszolgálatainkon. 

Az ÁSZF módosítás indoka: ÁSZF aktualizálása, csatornakiosztásban bekövetkezett változás, a csatornák 

szerepeltetésére vállalt időpont módosítása. 

 

Budapest, 2016. augusztus 31. 

 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

http://www.digi.hu/aszf

