
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

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

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

 

1. Az ÁSZF Törzs 2.5. pontjának fejezetcíme „Mobil internet-hozzáférési, műholdas 

műsorterjesztési szolgáltatásra kötött előfizetői szerződés esetén a felmondás feltételeiről” címre 

módosul. 

 

2. Az ÁSZF Törzs 7.1. pontjának fejezetcíme „Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak 

meghatározása, mértéke, ennek keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, internet-

hozzáférési szolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén (amelyben az internet-hozzáférési 

szolgáltatás díja forgalomtól független, vagy az adatmennyiség előre meghatározott) külön 

feltüntetve az internet-hozzáférési szolgáltatás díját, díjazási időszakok, díjcsomagok, 

hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, 

ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra 

vonatkozó bármely követelményt, az előfizetői szerződés megszűnése, módosítása, a szolgáltatás 

szüneteltetése, korlátozása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, ideértve a 

végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és 

számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj” címre 

módosul. 

 

3. Az ÁSZF Törzs 8.2. pontjának fejezetcíme „Internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatók esetében a szünetmentes szolgáltatóváltással kapcsolatos eljárás részletes szabályai, 

amennyiben a szolgáltatás sajátosságai lehetővé teszik” címre módosul. 

 

4. Módosulnak az ÁSZF „C” Melléklet „C.1.” Függelékének 1. pontjában feltüntetett előfizetési díjak, 

tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 

alapján az internet-hozzáférési szolgáltatás után fizetendő ÁFA mértéke 2017. január 1-jétől 

27%-ról 18%-ra csökken, így az 1. pontban feltüntetett előfizetési díjak 2017. január 1-jétől 

érvényesek. 

 

5. Módosulnak az ÁSZF „C” Melléklet „C.1.” Függelékének 2. pontjában feltüntetett előfizetési díjak, 

tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 

alapján az internet-hozzáférési szolgáltatás után fizetendő ÁFA mértéke 2017. január 1-jétől 

27%-ról 18%-ra csökken, így a 2. pontban feltüntetett előfizetési díjak 2017. január 1-től 

érvényesek. 

 

6. Módosulnak továbbá a „C” melléklet C.1. Függelékének 3. pontjában feltüntetett előfizetési díjak, 

tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 

alapján az internet-hozzáférési szolgáltatás után fizetendő ÁFA mértéke 2017. január 1-jétől 



 

27%-ról 18%-ra csökken, így a 3. pontban feltüntetett előfizetési díjak 2016. december 31-ig 

érvényesek. 

 

7. Módosulnak továbbá a „C” melléklet C.1. Függelékének 4. pontjában feltüntetett előfizetési díjak, 

tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 

alapján az internet-hozzáférési szolgáltatás után fizetendő ÁFA mértéke 2017. január 1-jétől 

27%-ról 18%-ra csökken, így a 4. pontban feltüntetett előfizetési díjak 2016. december 31-ig 

érvényesek. 

 

8. Az ÁSZF „D” Mellékletének „D.1.” Függeléke az alábbi szolgáltatással egészül ki: 

 

Lelki segítő és támogató szolgáltatás számok 

 

 

 

 

9. Az ÁSZF „E.1” és „E.3” Mellékleteiben feltüntetett csatornakiosztások módosulnak. 

 

A fenti módosításokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket: 

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

Ügyfélszolgálatainkon. 

Az ÁSZF módosítás indoka: ÁSZF szövegének aktualizálása, jogszabályváltozás, új szolgáltatás bevezetése, 

csatornakiosztásban bekövetkezett változás. 

 

Budapest, 2016. október 28. 
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