Tisztelt Előfizetőink!

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”)
2019. július 26. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi:

1.

Az ÁSZF „J” Mellékletének 1.1.2.8. pontját az alábbiakkal egészítettük ki:
1.1.2.8. Nemzetközi Barangolás (Roaming) (Eht. 188.§ 6.)
Az Előfizető által külföldi mobil rádiótelefon szolgáltató vagy üzemeltető hálózatának
igénybevétele oly módon, hogy az Előfizető a Szolgáltató hálózatában használt alap-, illetve a
műszaki lehetőségek figyelembevételével további szolgáltatásokat és hívási módokat részben vagy
egészben az igénybe vett hálózaton is használni tudja, anélkül, hogy ezen külföldi szolgáltató
előfizetőjévé válna.
Roaming során az Előfizető a SIM kártyát roaming helyzetben használhatja, amennyiben készüléke
alkalmas az adott hálózathoz történő csatlakozásra.
A Roaming szolgáltatás igénybevételekor aktuálisan elérhető országok, hálózatok listáját és a
szolgáltatások díjait a jelen Melléklet J.1 Függelék: A szolgáltatás díjai és egyéb díjak függeléke
tartalmazza, illetve azok megtekinthetők a Szolgáltató honlapján.
Előfizető a Roaming partnerhálózatokon a következő szolgáltatásokat veheti igénybe:
− hanghívás szolgáltatások (hívásindítás és fogadás, hívásátirányítás)
− SMS szolgáltatás (SMS küldés és fogadás)
− adatroaming szolgáltatások.
A Szolgáltató kétoldalú nemzetközi barangolás megállapodások megkötésével biztosítja az
Előfizető részére külföldi szolgáltatók által működtetett hálózatokhoz való hozzáférés (nemzetközi
roaming) lehetőségét.
A Szolgáltató által az Európai Közösségen belüli barangolásos hívások nyújtásáért számlázható
legmagasabb díjat (eurotarifát) az 531/2012/EU rendelet határozza meg.
A Szolgáltató az általa megkötött Roaming megállapodással kizárólag a külföldi szolgáltató
hálózata elérésének lehetőségét biztosítja azon Előfizetői számára, akiknek a SIM kártyáján a
Roaming szolgáltatás aktiválva van, és akik rendelkeznek a külföldi szolgáltató hálózatának
igénybevételére alkalmas készülékkel.
Az egyes funkciók elérhetősége országonként és hálózatonként eltérhet, az ezekre vonatkozó
információt a Szolgáltató a honlapján (www.digi.hu) teszi közzé.
Roaming során a fogadott hívások is díjkötelesek lehetnek annak függvényében, hogy az Előfizető
barangolása során mely ország területén tartózkodik. A Roaming szolgáltatással kapcsolatos

díjakat (Roaming tarifacsomag, hívásindítás, hívásfogadás stb.) a jelen Melléklet J.1 Függelék: A
szolgáltatás díjai és egyéb díjak függeléke tartalmazza.
Előfizető tudomásul veszi, hogy a nyújtott Roaming szolgáltatás és annak elszámolásából adódóan
bizonyos forgalmi díjakat a Szolgáltatónak nem áll módjában a díj felmerülését követő számlázási
ciklusban elszámolni, és a számlán feltüntetni, ezért Előfizető elfogadja, hogy Szolgáltató a díj
alapját képező forgalmi eseményt követő 12 számlázási ciklus bármelyikében felszámíthatja a
díjat, azaz Szolgáltató a még ki nem számlázott forgalmi díjakat 1 évre visszamenőleg követelheti
és számlázhatja

2.

Az ÁSZF „J” Mellékletének 1.2.2. pontját az alábbiakkal egészítettük ki:
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltató saját és a külföldi roaming partnerek
hálózatában kezdeményezett és fogadott hívásokat (beleértve az adatforgalmi hívásokat is)
hatvan (60) perc eltelte után megszakítsa.

3.

Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1 Függelékének 1. pontját 1.1.13. ponttal egészítettük ki:
1.1.13. Roaming forgalom: Roaming során indított és fogadott forgalom

4.

Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1 Függelékének 2.2. pontjában található táblázat alábbi
sorainak tartalmát aktualizáltuk:
2.2. Egyszeri díjak
Díjtétel megnevezése
Hangfelvétel igénylés díja
Hiteles számlamásolat igénylés, csekk pótlás díja

5.

Nettó

Bruttó

787,40 Ft/másolat

1 000 Ft/másolat

78,70 Ft/alkalom

100 Ft/alkalom

Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1 Függelékének 2. pontját 2.3.4. ponttal egészítettük ki:
2.3.4. Roaming forgalom* díja
A Szolgáltató külföldön tartózkodó Előfizetője által, Roaming során (hazai hálózatba, vagy más
nemzetközi hálózatba) indított vagy fogadott forgalom után fizetendő díj.

6.

Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1 Függelékének 3.1.1. pontjában található táblázat tartalmát
aktualizáltuk:
3.1.1 DIGIMobil Teszt tarifacsomag Egyéni Előfizetők részére belföldi használat esetén

DIGIMobil Teszt tarifacsomag – Egyéni Előfizetők Számára

Bruttó díja

Havi előfizetési díj (Ft/hó/SIM) határozatlan idejű szerződéskötés esetén

0 Ft/hó/SIM

Havi előfizetési díj összesen (Ft/hó/SIM) határozatlan idejű szerződéskötés esetén

0 Ft/hó/SIM

DIGI hálózaton belüli mobil, és DIGI mobilhálózatból magyarországi DIGI vezetékes
előfizető hívás díja (Ft/Perc)

0,-

DIGI hálózaton belüli SMS küldés díja (Ft/SMS)

0,-

Belföldön egyéb belföldi hálózatba indított hívás percdíja (Ft/Perc)

5,-

Belföldön egyéb belföldi hálózatba küldött SMS díja (Ft/SMS)

21,-

Adatforgalom díja (Ft/MByte)
Kínált sávszélesség (fel és letöltési sebesség)
Garantált sávszélesség (fel és letöltési sebesség)

0,22,1 Mbit/s - 7,5
Mbit/s
0 Mbit/s - 0 Mbit/s

Kapcsolási díj (Ft/hívás és/vagy Ft/SMS)

7.

0,-

Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1 Függelékének 3.1.1. pontjából töröltük az alábbiakat:
Külföldi adatforgalomra (roaming adathasználat) a szolgáltatás nem értelmezett.

8.

Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1 Függelékének 3.2. pontjában található táblázatot és a
táblázat alatt található szöveget az alábbiakkal egészítettük ki:
Nemzetközi barangolás (Roaming
Szolgáltatás)(4)

A Roaming Szolgáltatás aktiválása
esetén havidíj mentesen rendelkezésre
áll

A Roaming szolgáltatás elérhetőségét a Szolgáltató az Előfizető - 24 órával korábban történt
külön - kérése alapján havidíj mentesen aktiválja és/vagy deaktiválja. A Roaming szolgáltatás
aktiválása lehetővé teszi, hogy az Előfizető mobil előfizetését külföldi tartózkodása alatt is
használni tudja. A Roaming használat során az Előfizető által kezdeményezett és/vagy fogadott
forgalom – típusa szerint – díjköteles. A szolgáltatás leírását a jelen Melléklet 1.1.2.8. pontja
tárgyalja, díjakat a jelen Függelék 5. pontja tartalmazza.
(4)

9.

Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1 Függelékét 5. ponttal egészítettük ki:
5

Roaming díjak

Azon országokat, amelyekben a Roaming szolgáltatás elérhető, az 5.2 pont tartalmazza. Azokban az
országokban, amelyek nem szerepelnek az 5.2 pontban, a Roaming szolgáltatás nem elérhető.
Roaming ideje alatt a nemzetközi számra történő hívásátirányítás nem elérhető.
Roaming során a hívásátirányítás megtörténte nem garantált, függ a roaming partner hálózatának
működésétől.
A Roaming szolgáltatás a Szolgáltató honlapján közzétett szolgáltatók hálózatán érhető el.
Szolgáltató honlapján folyamatosan tájékoztatja Előfizetőit az aktuálisan elérhető roaminghálózatokról.

5.1.

Roaming díjak

5.1.1. Roaming hangforgalom díjai
Helyi
hívás (a
hívásindít
ás
országáv
al azonos
országba
irányuló)
Roaming 1.
díjzónából
indított hívások

5 Ft/perc

Roaming 1.
Hívások
Hívások
díjzónán
Magyarországr Magyarorszá belüli
a a DIGI
gra a DIGI
országokba
hálózatán
hálózatán
irányuló
kívülre
belülre
hívások

5 Ft/perc

0 Ft/perc

Roaming 1.
díjzónán
kívüli
országokba
irányuló
Bejövő
hívások
hívások

5 Ft/perc 520 Ft/perc

0 Ft/perc

A táblázatban szereplő díjak bruttó díjak, a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor
érvényes Áfa-t tartalmazzák.

5.1.2. Roaming SMS forgalom díjai
Helyi SMS
(az SMS
küldés
országával
azonos
országba
irányuló)
a Roaming 1.
díjzónán belüli
országokból
küldött SMS

21 Ft/SMS

SMS
Magyarországra
a DIGI
hálózatán
kívülre

SMS
Magyarországra
a DIGI
hálózatán
belülre

21 Ft/SMS

5 Ft/SMS

Roaming 1.
díjzónán belüli
országokba
irányuló SMS

21 Ft/SMS

Roaming 1.
díjzónán kívüli
országokba
irányuló SMS

21 Ft/SMS

A táblázatban szereplő díjak bruttó díjak, a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor
érvényes Áfa-t tartalmazzák.
Roaming helyzetben az SMS fogadás díjmentes.

5.1.3. Roaming adatforgalom díjai
Roaming 1. díjzónán belüli
országokban fogadott vagy indított
adatforgalom

0,488 Ft/MB

A táblázatban szereplő díjak bruttó díjak, a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor
érvényes Áfa-t tartalmazzák.
Az adatroaming legkisebb mérési és számlázási egysége: Mega Byte (MB).

5.2.

Roaming díjzóna besorolás

ROAMING 1. DÍJZÓNÁBA SOROLT ORSZÁGOK
Ausztria, Azori szigetek, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország,
Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, Horvátország, Izland,
Írország, Kanári-szigetek, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Madeira,
Málta, Martinique, Mayotte, Monaco, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália,
Reunion, Románia, Szent Márton-sziget, Sint Marteen, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország,
Vatikán

5.3.

Méltányos használatra vonatkozó feltételek

Az Európai Uniós szabályozással összhangban a belföldi árszínvonalon nyújtott EU roaming
szolgáltatást azok a barangolást végző Előfizetők vehetik igénybe, akik Magyarországon állandó
lakcímmel rendelkeznek vagy Magyarországgal szoros kapcsolatban állnak, ami miatt gyakran és
jelentős ideig Magyarországon kell tartózkodniuk. A Szolgáltató jogosult ezen körülmények
igazolására vonatkozó kéréssel fordulni az Előfizető irányába az Előfizetői Szerződés
fennállásának időtartama alatt.
A belföldi árszínvonalon nyújtott barangolási szolgáltatások nem rendeltetésszerű vagy
visszaélésszerű, az 1. roaming díjzónában történő időszakos utazáson kívüli használat megelőzése
céljából a Szolgáltató „méltányos használatra vonatkozó feltételek” alkalmazására jogosult az
alábbiak szerint.

Az 1.roaming díjzónában történő időszakos utazási célú felhasználás során a magyarországi
hívószámokra irányuló, illetve az 1. roaming díjzónába indított hívások, SMS-ek mennyisége, illetve az
1. roaming díjzónában felhasznált adatmennyiség mértéke nem haladhatja meg a belföldi használat
négyhavi számlázási ciklusonként vett átlagát, valamint a vizsgált időszakban a szabályozás hatálya
alá eső ország roaming partnerének hálózatán forgalmazott napok száma nem haladhatja meg a
Szolgáltató hálózatán forgalmazott napok számát (méltányos használat).
A méltányos használat feltételei betartásának érdekében a hívószám használatát a Szolgáltató
vizsgálhatja, amely vizsgálat a vizsgálat időpontját megelőző 4 hónapra terjed ki. Amennyiben a
Szolgáltató a vizsgálat során a méltányos használat feltételeinek be nem tartását észleli, erről SMS-t
küld az Előfizető részére, amelyben felhívja az Előfizető figyelmét arra, hogyha a méltányos használat
feltételeinek az értesítést követő 2 héten belül nem tesz eleget (a használat jellege nem változik), akkor
az Előfizető az érintett szolgáltatásokat az 1. roaming díjzónában a továbbiakban kizárólag belföldi
díj és többletdíj együttes alkalmazásával veheti igénybe – addig az időpontig, ameddig nem tesz eleget
a méltányos használat feltételeinek.

A Szolgáltató a méltányos használat feltételei be nem tartásának időtartama alatt az irányadó belföldi
díjakon túl az alábbi többletdíjak felszámítására jogosult:
5.4.

hanghívás indítása: 12 Ft/perc
hanghívás fogadása: 3 Ft/perc
SMS küldés: 3 Ft/SMS
adatforgalom: 2,5 Ft/MB
Az adatroaming használata során meghatározott mennyiségi limit

Az adatroaming használata során elérhető adatroaming limitet lehetővé teszi az Előfizető részére,
hogy havi adatroaming felhasználását korlátok között tarthassa. Abban az esetben, ha az Előfizető
havi adatroaming felhasználása eléri a 32 GB adatmennyiséget, az adatroaming szolgáltatást a
Szolgáltató szünetelteti.

Ha az adott számlázási ciklusban az Előfizető adatroaming felhasználási mennyisége eléri a limit 80
%-át, SMS üzenetben tájékoztatást kap erről. A meghatározott adatmennyiség 100 %-ának elérésekor
az Előfizető részére a Szolgáltató újabb tájékoztatást küld. A 100% elérését követően az adatroaming
szolgáltatást a Szolgáltató szünetelteti.

Abban az esetben, ha az adott számlázási ciklusban az Előfizető adatroaming használata során
felhasznált mennyisége eléri a meghatározott adatmennyiség 100 %-át, lehetősége van a
szüneteltetést követően a Szolgáltatótól kérni az adatroaming limit ideiglenes felfüggesztését a
számlázási ciklus hátralévő részére (ez esetben a következő számlázási ciklus elején a limit
automatikusan ismét érvénybe lép)
Az Előfizető bármikor kérheti a Szolgáltatótól, hogy a következő számlázási ciklustól az adatroaming
limit alkalmazására ne kerüljön sor.

Budapest, 2019. július 26.

Tisztelettel:
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

