Tisztelt Előfizetőink!

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”)
2020. február 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi:

1. Az ÁSZF „A” Mellékletének A.3. Függeléke az alábbiakkal egészül ki:
Díjtétel neve

Bruttó díj

Szerelési díj

6.000 Ft

A szerelési díj új szolgáltatás létesítése esetén fizetendő. Amennyiben az Előfizető egyidejűleg több új
szolgáltatást kíván létesíteni, úgy a szerelési díj a Szolgáltató által kizárólag egy alkalommal kerül
felszámításra.
A táblázatból töröltük az alábbi sort:

Egyéb szerelési díj

1.440 Ft

2. Az ÁSZF „C” Mellékletének C.3. Függeléke az alábbiakkal bővült:
Díjtétel neve

Bruttó díj

Szerelési díj

6.000 Ft

A szerelési díj új szolgáltatás létesítése esetén fizetendő. Amennyiben az Előfizető egyidejűleg több új
szolgáltatást kíván létesíteni, úgy a szerelési díj a Szolgáltató által kizárólag egy alkalommal kerül
felszámításra.
A táblázatból töröltük az alábbi sort:

Egyéb szerelési díj

1.440 Ft

3. Az ÁSZF „D” Mellékletének D.3. Függeléke az alábbiakkal egészül ki:
Díjtétel neve

Bruttó díj

Szerelési díj

6.000 Ft

A szerelési díj új szolgáltatás létesítése esetén fizetendő. Amennyiben az Előfizető egyidejűleg több
új szolgáltatást kíván létesíteni, úgy a szerelési díj a Szolgáltató által kizárólag egy alkalommal
kerül felszámításra.
A táblázatból töröltük az alábbi sort:
Egyéb szerelési díj

1.440 Ft

4. Az ÁSZF „E” Mellékletében feltüntetett csatornakiosztás az alábbiak szerint módosul:
-

Digitális kínálatunkba bekerül a Szolnok TV HD adása az S2 (114.5 MHz) frekvenciára Dvidék
területeken.
Hajdúszoboszló településen elindult analóg és digitális szolgáltatásunk ezért bekerült, mint ellátott
terület a DigiInvi és DDigiInvi kiosztásba.
Budapest analóg kiosztásban az AXN cműsora az S23- S20 csatornára, a H!T Music Channel
műsora S20-ról C5 csatornára kerül.
DorogEsztergom analóg kiosztásban a TV4 műsora S23-ról C12 csatornára kerül.
Debrecen analóg kiosztásban az RTLII műsora S23-ról S18 csatornára, a H!T Music Channel
műsora az S18-ról S9 csatornára kerül.
Székesfehérvár analóg kiosztásban a Sorozat+ műsora S23-ról C39 csatornára, a H!T Music
Channel műsora C39-ről S10 csatornára kerül.
Pécs analóg kiosztásban a Humor+ műsora S23-ról C42 csatornára, a H!T Music Channel műsora a
C42-ről S8 csatornára kerül.
Veszprém analóg kiosztásban a Humor+ műsora S23-ról C39 csatornára, a H!T Music Channel
műsora C39-ről S7 csatornára kerül.
Ajka analóg kiosztásban a Humor+ műsora S23-ról C39 csatornára, a H!T Music Channel műsora
C39-ről S7 csatornára kerül.
Várpalota analóg kiosztásban a Humor+ műsora S23-ról C39 csatornára, a H!T Music Channel
műsora C39-ről S7 csatornára kerül.
Dunaújváros analóg kiosztásban a RTL+ műsora S23-ról C25 csatornára, a H!T Music Channel
műsora C25-ről S7 csatornára kerül.
HatvanGyöngyös analóg kiosztásban a Sorozat+ műsora S23-ról C24 csatornára, a H!T Music
Channel műsora C24-ről S8 csatornára kerül.
Miskolc analóg kiosztásban a Sorozat+ műsora S23-ról C42 csatornára, a H!T Music Channel
műsora C42-ről S7 csatornára kerül.

-

Tatabánya analóg kiosztásban a RTL+ műsora S23-ról C25 csatornára, a H!T Music Channel
műsora C25-ről C5 csatornára kerül.
Salgótarján analóg kiosztásban a Humor+ műsora S23-ról C42 csatornára, a H!T Music Channel
műsora C42-ről C7 csatornára kerül.
Nyíregyháza analóg kiosztásban a Sorozat+ műsora S23-ról C41 csatornára, a H!T Music Channel
műsora C41-ről S9 csatornára kerül.
Szolnok analóg kiosztásban a Humor+ műsora S23-ról C42 csatornára, a H!T Music Channel
műsora C42-ről C7 csatornára kerül.
Százhalombatta analóg kiosztásban a RTL+ műsora S23-ról C25 csatornára, a H!T Music Channel
műsora C25-ről S10 csatornára kerül.
Békéscsaba analóg kiosztásban a Humor+ műsora S23-ról C42 csatornára, a H!T Music Channel
műsora C42-ről S8 csatornára kerül.
Eger analóg kiosztásban a Humor+ műsora S23-ról C42 csatornára, a H!T Music Channel műsora
C42-ről C5 csatornára kerül.
Komló analóg kiosztásban a Humor+ műsora S23-ról C42 csatornára, a H!T Music Channel műsora
C42-ről S9 csatornára kerül.
Kaposvár analóg kiosztásban a Humor+ műsora S23-ról C48 csatornára, a H!T Music Channel
műsora C48-ról S8 csatornára kerül.
Szeged analóg kiosztásban a Humor+ műsora S23-ról C48 csatornára, a H!T Music Channel műsora
C48-ról S8 csatornára kerül.
Zalaegerszeg analóg kiosztásban a Humor+ műsora S23-ról C43 csatornára, a H!T Music Channel
műsora C43-ról S9 csatornára kerül.
Tököl analóg kiosztásban a RTL+ műsora S23-ról C25 csatornára, a H!T Music Channel műsora
C25-ről S7 csatornára kerül.
Ózd analóg kiosztásban a Humor+ műsora S23-ról C42 csatornára, a H!T Music Channel műsora
C42-ről C7 csatornára kerül.
Jászság analóg kiosztásban a Sorozat+ műsora S23-ról C24 csatornára, a H!T Music Channel
műsora C24-ről S8 csatornára kerül.
Kecskemét analóg kiosztásban a Humor+ műsora S23-ról C8 csatornára kerül.
Győr analóg kiosztásban a RTL+ műsora S23-ról C8 csatornára kerül.
Nagykanizsa analóg kiosztásban a Sorozat+ műsora S23-ról S21 csatornára kerül.
Kiskunhalas analóg kiosztásban a Sorozat+ műsora S23-ról S38 csatornára kerül.

5. Az ÁSZF „E.1” Mellékletében feltüntetett csatornakiosztás az alábbiak szerint módosul:
-

A JimJam, a TLC és a Prime csatornák polaritása vertikálisra módosul.

6. Az ÁSZF „G” Mellékletének 1. pontja az alábbi konstrukcióval bővül:

1.1. DIGI NEKEM – e-számlával, határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével
1.1.1.

FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció

A jelen pontban feltüntetett FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció 2020. február 1-től
visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.

Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése, illetve e-számla
regisztráció.

FTTH területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény:
Kábeltelevíziós
díjcsomag

Telefon
díjcsomag

Internet
díjcsomag

Listaár

DIGITV 2019

DIGITel 250

DIGINet
6.450 Ft
1000 FTTH
2019

Csomagár
Csomagár
az
első második
hónapban
hónaptól
3.000 Ft

a

5.999 Ft

FTTB területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető
kedvezmény:

Kábeltelevíziós Telefon
díjcsomag
díjcsomag

Internet
díjcsomag

Listaár

Csomagár az Csomagár
első
a második
hónapban
hónaptól

DIGITV 2019

DIGITel 250

DIGINet 100 6.450 Ft
FTTB 2019

3.000 Ft

5.999 Ft

DIGITV 2019

DIGITel 250

DIGINet 500 6.650 Ft
FTTB 2019

3.100 Ft

6.200 Ft

A DIGI NEKEM csomag e-számlával, határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek:

A kedvezményes időszak a szolgáltatás bekapcsolásától számított 12 hónapig vehető igénybe, mely
kedvezményes időszak más hónapokra nem vihető át. A kedvezmény összege a vonatkozó adók
változása folytán ettől a jövőben eltérhet.
Az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos - 12 hónapig történő - igénybevétele a fent
megjelölt csomagok együttes előfizetése esetén, továbbá, az előfizetési díj határidőben történő
megfizetése.
Az akció kizárólag azon, a Szolgáltató saját hálózattal kiépített területein érvényes, ahol kiegészítő
beruházás nélkül érhető el a szolgáltatása.
Az akció kizárólag e-számla regisztrációval érvényes.
Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltatás bekapcsolásától/ eszköz átadásától számítva a
kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás
útján a határozott idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást
követően a Szolgáltató általi felmondás útján – az előfizetői szerződés megszűnik, az általa igénybevett
kedvezményeket a Szolgáltató jogosult kiszámlázni részére.
Az akció keretében meghatározott kedvezményes konstrukció a kedvezményes időszak alatt nem
kombinálható.
Az akció a telefonszolgáltatás forgalmi díjára nem vonatkozik.
1.2. DIGI NEKEM – határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével
1.2.1.

FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció

A jelen pontban feltüntetett FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció 2020. február 1-től
visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.

Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése.

FTTH területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény:

Kábeltelevíziós
díjcsomag

Telefon
díjcsomag

Internet
díjcsomag

Listaár

DIGITV 2019

DIGITel 250

DIGINet
1000 6.450 Ft
FTTH 2019

Kedvezményes ár
5.999 Ft

FTTB területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény:

Kábeltelevíziós
díjcsomag

Telefon
díjcsomag

Internet díjcsomag

Listaár

Kedvezményes ár

DIGITV 2019

DIGITel 250

DIGINet 100 FTTB 6.450 Ft
2019

5.999 Ft

DIGITV 2019

DIGITel 250

DIGINet 500 FTTB 6.650 Ft
2019

6.200 Ft

A DIGI NEKEM csomag határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek:

A kedvezményes időszak a szolgáltatás bekapcsolásától számított 12 hónapig vehető igénybe, mely
kedvezményes időszak más hónapokra nem vihető át. A kedvezmény összege a vonatkozó adók
változása folytán ettől a jövőben eltérhet.
Az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos - 12 hónapig történő - igénybevétele a fent
megjelölt csomagok együttes előfizetése esetén, továbbá, az előfizetési díj határidőben történő
megfizetése.
Az akció kizárólag azon, a Szolgáltató saját hálózattal kiépített területein érvényes, ahol kiegészítő
beruházás nélkül érhető el a szolgáltatása.
Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltatás bekapcsolásától/ eszköz átadásától számítva a
kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás
útján a határozott idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást
követően a Szolgáltató általi felmondás útján – az előfizetői szerződés megszűnik, az általa igénybevett
kedvezményeket a Szolgáltató jogosult kiszámlázni részére.
Az akció keretében meghatározott kedvezményes konstrukció a kedvezményes időszak alatt nem
kombinálható.
Az akció a telefonszolgáltatás forgalmi díjára nem vonatkozik.

7. Az ÁSZF „G” Mellékletének 1.9 pontja az alábbiakkal bővül:
1.9 Műholdas szolgáltatás DIGITV e-számla akció

A jelen pontban feltüntetett akció 2020. február 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem
vonható össze.

Az akcióban 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése esetén, e-számla
regisztrációval és kedvezményes szerelési díjjal érhető el a szolgáltatás kiépítése. A helyszínen
felhasznált anyagok díja külön fizetendő.

Szerelési díj

Kedvezményes szerelési díj (12
hónap határozott idő)

1 db Tv-re

11 500 Ft

6 000 Ft

2 db Tv-re

13 000 Ft

8 000 Ft

3 db Tv-re

14 500 Ft

10 000 Ft

A DIGITV csomag az akció keretében 12 hónapra szóló határozott időtartamú szerződés megkötése
esetén az első hónapban díjmentesen, a második hónapban a mindenkori ÁSZF szerinti 50%-al
csökkentett listaárral vehető ígénybe. A DIGITV akció keretében a kedvezmény mértéke az első
hónapban 3 300 Ft, a második hónapban 1 650 Ft azaz a 12 havi határozott idő alatt összesen 4 950
Ft.

Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig
történő igénybevétele, e-számlán keresztüli díjfizetési mód igénybevétele a határozott idejű szerződési
időszak teljes tartama alatt, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése.

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.

Előfizető elfogadja, hogy az akció keretében a megjelölt előfizetési díjra vonatkozó kedvezményt a
szolgáltatás bekapcsolásától számítva, az első illetve a második hónapban veheti igénybe, mely
díjmentes illetve kedvezményes időszak más hónapokra nem vihető át. A kedvezményes – 2 hónapos –
időszakot követő időszakra vonatkozóan a szolgáltatás listaárát köteles megfizetni.

8. Az ÁSZF „G” Mellékletének 2. pontja az alábbiakkal bővül:
2. Lezárt, nem rendelhető konstrukciók

2.8. Kedvezmények határozatlan időre szóló előfizetői szerződés megkötésével
A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2020. február 1-jén visszavonja, 2020. február
1-től nem vehető igénybe.

A jelen pontban feltüntetett akció 2019. február 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel
nem vonható össze.

Igénybevételének feltételei:

FTTH területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény:
Kábeltelevízió

Telefon

Internet

díjcsomag

díjcsomag

díjcsomag

Kedvezményes
csomagár

DIGITV 2019

DIGITel 250

-

3.300 Ft

DIGINet 1000
-

DIGITel 250

FTTH 2019

3.300 Ft

FTTB területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény:

Kábeltelevízió

Telefon

Internet

díjcsomag

díjcsomag

díjcsomag

Kedvrezményes
csomagár

DIGITV 2019

DIGITel 250

-

3.300 Ft

DIGINet 100
-

DIGITel 250

FTTB 2019

3.300 Ft

DIGINet 500
-

DIGITel 250

FTTB 2019

3.500 Ft

2.9. DIGI FULL – e-számlával, határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével
FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció
A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2020. február 1-jén visszavonja, 2020. február 1től nem vehető igénybe.

A jelen pontban feltüntetett FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció 2019. április 1-től
visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.
Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése, illetve e-számla
regisztráció.
FTTH területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény:
Kábeltelevízió

Telefon

Internet

díjcsomag

díjcsomag

díjcsomag

Csomagár az első
három hónapban

Csomagár az első
három hónap
elteltét követően

3.000 Ft

5.999 Ft

DIGINet 1000
DIGITV 2019

DIGITel 250

FTTH 2019

FTTB területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény:

Kábeltelevízió

Telefon

Internet

díjcsomag

díjcsomag

díjcsomag

DIGITV 2019

DIGITel 250

DIGITV 2019

DIGITel 250

DIGINet 100
FTTB 2019
DIGINet 500
FTTB 2019

Csomagár az
első három
hónapban

Csomagár az első
három hónap elteltét
követően

3.000 Ft

5.999 Ft

3.100 Ft

6.200 Ft

A DIGI FULL csomag e-számlával, határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek:
A kedvezményes időszak a szolgáltatás bekapcsolásától számított 12 hónapig vehető igénybe, mely
kedvezményes időszak más hónapokra nem vihető át. A kedvezmény összege a vonatkozó adók változása
folytán ettől a jövőben eltérhet.
Az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos - 12 hónapig történő - igénybevétele a fent
megjelölt csomagok együttes előfizetése esetén, továbbá, az előfizetési díj határidőben történő megfizetése.
Az akció kizárólag azon, a Szolgáltató saját hálózattal kiépített területein érvényes, ahol kiegészítő
beruházás nélkül érhető el a szolgáltatása.
Az akció kizárólag e-számla regisztrációval érvényes.
Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltatás bekapcsolásától/ eszköz átadásától számítva a
kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján
a határozott idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően
a Szolgáltató általi felmondás útján – az előfizetői szerződés megszűnik, az általa igénybevett
kedvezményeket a Szolgáltató jogosult kiszámlázni részére.
Az akció keretében meghatározott kedvezményes konstrukció a kedvezményes időszak alatt nem
kombinálható.
Az akció a telefonszolgáltatás forgalmi díjára nem vonatkozik.

2.10. DIGI FULL – határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével
FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2020. február 1-jén visszavonja, 2020. február 1től nem vehető igénybe.

A jelen pontban feltüntetett FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció 2019. április 1-től
visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.
Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése.
FTTH területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény:
Kábeltelevízió

Telefon

Internet

díjcsomag

díjcsomag

díjcsomag

Csomagár az első
két hónapban

Csomagár az
első két hónap
elteltét követően

3.000 Ft

5.999 Ft

DIGINet 1000
DIGITV 2019

DIGITel 250

FTTH 2019

FTTB területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény:
Kábeltelevízió

Telefon

Internet

díjcsomag

díjcsomag

díjcsomag

DIGITV 2019

DIGITel 250

DIGITV 2019

DIGITel 250

DIGINet 100
FTTB 2019
DIGINet 500
FTTB 2019

Csomagár az
első két
hónapban

Csomagár az első
két hónap elteltét
követően

3.000 Ft

5.999 Ft

3.100 Ft

6.200 Ft

A DIGI FULL csomag határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek:
A kedvezményes időszak a szolgáltatás bekapcsolásától számított 12 hónapig vehető igénybe, mely
kedvezményes időszak más hónapokra nem vihető át. A kedvezmény összege a vonatkozó adók változása
folytán ettől a jövőben eltérhet.
Az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos - 12 hónapig történő - igénybevétele a fent
megjelölt csomagok együttes előfizetése esetén, továbbá, az előfizetési díj határidőben történő megfizetése.

Az akció kizárólag azon, a Szolgáltató saját hálózattal kiépített területein érvényes, ahol kiegészítő
beruházás nélkül érhető el a szolgáltatása.
Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltatás bekapcsolásától/ eszköz átadásától számítva a
kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján
a határozott idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően
a Szolgáltató általi felmondás útján – az előfizetői szerződés megszűnik, az általa igénybevett
kedvezményeket a Szolgáltató jogosult kiszámlázni részére.
Az akció keretében meghatározott kedvezményes konstrukció a kedvezményes időszak alatt nem
kombinálható.
Az akció a telefonszolgáltatás forgalmi díjára nem vonatkozik.
2.11 DIGINet 1000 FTTH 2019 – e-számlával, határozott időre szóló előfizetői szerződés
megkötésével
A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2020. február 1-jén visszavonja, 2020. február 1től nem vehető igénybe.
A jelen pontban feltüntetett akció 2019. április 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem
vonható össze.
Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése, illetve e-számla
regisztráció.
Kizárólag FTTH területeken az alábbi díjcsomag esetén igénybe vehető kedvezmény:
Internet
díjcsomag

Csomagár az első
három hónapban

Csomagár az első
három hónap elteltét
követően

2.325 Ft

3.100 Ft

DIGINet 1000
FTTH 2019

A DIGINet 1000 FTTH 2019 csomag e-számlával, határozott idejű igénybevételére vonatkozó
feltételek:

A kedvezményes időszak a szolgáltatás bekapcsolásától számított 12 hónapig vehető igénybe, mely
kedvezményes időszak más hónapokra nem vihető át. A kedvezmény összege a vonatkozó adók változása
folytán ettől a jövőben eltérhet.
Az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos - 12 hónapig történő - igénybevétele a fent
megjelölt csomag előfizetése esetén, továbbá, az előfizetési díj határidőben történő megfizetése.
Az akció kizárólag azon, a Szolgáltató saját hálózattal kiépített FTTH területein érvényes, ahol
kiegészítő beruházás nélkül érhető el a szolgáltatása.
Az akció kizárólag e-számla regisztrációval érvényes.
Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltatás bekapcsolásától/ eszköz átadásától számítva a
kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás
útján a határozott idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást
követően a Szolgáltató általi felmondás útján – az előfizetői szerződés megszűnik, az általa igénybevett
kedvezményeket a Szolgáltató jogosult kiszámlázni részére.
Az akció keretében meghatározott kedvezményes konstrukció a kedvezményes időszak alatt nem
kombinálható.

9. Az ÁSZF „J” Mellékletének 1.2.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:
1.2.1. A Szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe
A Szolgáltatás csak Magyarországon és a J1 Függelék 5.2 pontjában szereplő országok területén érhető
el.
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás belföldi földrajzi elérhetőségéről a www.digi.hu/lefedettseg
oldalon rendelkezésre álló lefedettségi térkép és a J.3. Függelékben található településlista ad
tájékoztatást.

10. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1. Függeléke az alábbiak szerint módosul:
3.1.1. DIGIMobil Teszt tarifacsomag Egyéni Előfizetők részére belföldi használat esetén
DIGIMobil Teszt tarifacsomag – Egyéni Előfizetők Számára
Kínált sávszélesség (fel és letöltési sebesség)

Bruttó díja
29,3 Mbit/s - 11,2 Mbit/s

11. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1. Függelékének 3.3.5. pontja az alábbiakkal egészül ki:

3.3.5 Közérdekű tájékoztató és szolgáltatásszámok
Megnevezés

Hívószám

Nettó díjak
(Ft/perc)

Bruttó díjak
(Ft/perc)

Remicro Kft.

1204

3,9,-

Magyar Telekom Nyrt.

1441

díjmentesen hívható

13737

díjmentesen hívható

Háttér Társaság

5,-

12. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1. Függelékének 5. pontja az alábbiakkal egészül ki:

5.1.1. Roaming hangforgalom díjai
Helyi hívás
(a
hívásindítás
országával
azonos
országba
irányuló)

Hívások
Magyarorsz
ágra a DIGI
hálózatán
kívülre

Roaming 2.
díjzónából
indított
hívások

75 Ft/perc

Roaming 3.
díjzónából
indított
hívások
Roaming 4.
díjzónából
indított
hívások

Hívások
Magyarorsz
ágra a DIGI
hálózatán
belülre

Roaming 1.
díjzónán
belüli
országokba
irányuló
hívások

Roaming 1.
díjzónán
kívüli
országokba
irányuló
hívások

75 Ft/perc

75 Ft/perc

75 Ft/perc

250 Ft/perc

75
Ft/perc

110 Ft/perc

110 Ft/perc

110 Ft/perc

110 Ft/perc

110 Ft/perc

105
Ft/perc

220 Ft/perc

530 Ft/perc

530 Ft/perc

530 Ft/perc

530 Ft/perc

220
Ft/perc

Bejövő
hívások

5.1.2. Roaming SMS forgalom díjai
Helyi SMS (az
SMS küldés

SMS
SMS
Roaming 1.
Magyarországr Magyarországr díjzónán belüli

Roaming 1.
díjzónán

országával
azonos
országba
irányuló)

a a DIGI
hálózatán
kívülre

a a DIGI
hálózatán
belülre

országokba
irányuló SMS

kívüli
országokba
irányuló SMS

a Roaming
2. díjzónán
belüli
országokból
küldött SMS

15 Ft/SMS

15 Ft/SMS

15 Ft/SMS

15 Ft/SMS

15 Ft/SMS

a Roaming
3. díjzónán
belüli
országokból
küldött SMS

5 Ft/SMS

5 Ft/SMS

5 Ft/SMS

5 Ft/SMS

5 Ft/SMS

a Roaming 4.
díjzónán
belüli
országokból
küldött SMS

40 Ft/SMS

40 Ft/SMS

40 Ft/SMS

40 Ft/SMS

40 Ft/SMS

5.1.3. Roaming adatforgalom díjai
Roaming 2. díjzónán belüli országokban
fogadott vagy indított adatforgalom

4 Ft/MB

Roaming 3. díjzónán belüli országokban
fogadott vagy indított adatforgalom

0,4 Ft/MB

Roaming 4. díjzónán belüli országokban
fogadott vagy indított adatforgalom

36 Ft/MB

5.2. Roaming díjzóna besorolás
ROAMING 2. DÍJZÓNÁBA SOROLT ORSZÁGOK
Törökország
ROAMING 3. DÍJZÓNÁBA SOROLT ORSZÁGOK
Moldova
ROAMING 4. DÍJZÓNÁBA SOROLT ORSZÁGOK

Észak-Macedónia

13. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1. Függelékének 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.4. 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
Roaming 1. díjzónán belüli országokban fogadott
vagy indított adatforgalom

32 GB

Roaming 2. díjzónán belüli országokban fogadott
vagy indított adatforgalom

4 GB

Roaming 3. díjzónán belüli országokban fogadott
vagy indított adatforgalom

40 GB

Roaming 4. díjzónán belüli országokban fogadott
vagy indított adatforgalom

458 MB

adatmennyiséget, az adatroaming szolgáltatást a Szolgáltató szünetelteti.

14. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.2. Függeléke az alábbiakkal bővül:

1. A szolgáltató által vállalt minőségi célértékek
Minőségi
mutató neve és
meghatározása

Releváns
rendelkezések

Minőségi mutató mérése, származtatása, kizárt esetek

Célérték

A szolgáltatás
éves szintű
rendelkezésre
állása,
százalékban
kifejezve

R: 12. § (1)
bekezdés d) pont

Meghatározása:

98%

Rendelkezésre állás= (Összesített működési idő)/(Teljes
megfigyelési idő) x 100 [%]

Ahol:
Összesített működési idő: a szolgáltatás összesített működési
ideje.
Teljes megfigyelési idő: a szolgáltatásra vonatkozó teljes éves
megfigyelési idő.

Az adatok forrása: a Szolgáltató támogató rendszere, a
központi számlálók.

A mutató kalkulációjánál számításba nem vett esetek:
−
−
−

A szolgáltatásnak az Előfizető kérésére történő
szüneteltetése.
Az előre nem látható és el nem hárítható külső
ok/okok miatti szünetelés (vis maior).
Magyarország
honvédelmi,
nemzetbiztonsági,
gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a
jogszabályok által előírt módon történő szünetelés.

15. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.2. Függeléke az alábbiak szerint módosul:

3. A szolgáltató által kínált sávszélesség
Minőségi
mutató
neve

Jogszabályi
hivatkozási
helye

Kínált
le/feltöltési R. 2.§ (1) 12.
sebesség

Definíció
Az adott hozzáférési ponton le- és
feltöltési irányban elérhető, a
szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli
sebesség felső elméleti határa

Szolgáltatásminőségi
követelmény/célérték/

29,3 Mbit/s / 11,2
Mbit/s

16. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.3 Függeléke az alábbi területekkel bővül:

J.3. FÜGGELÉK – MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVEHETŐSÉGÉNEK
FÖLDRAJZI TERÜLETE

Vésztő, Kiskőrös, Tiszabecs, Nyírlugos, Kétegyháza, Komjáti, Nyíracsád, Nyírtelek, Bácsalmás, Ságvár,
Kistokaj, Balatonboglár, Szúcs, Rákóczifalva, Balatonlelle, Vaja, Novaj, Bódvarákó, Kisvarsány,
Mezőkeresztes, Tiszafüred, Nyírgelse, Szihalom, Tiszabezdéd, Tápiószentmárton, Kisbér, Kálmánháza,
Nagyatád, Fülöp, Zomba, Ebes, Abaújszántó, Rétság, Fényeslitke, Tolna, Telekgerendás. Kunmadaras,
Mezőberény, Tiszalök, Gyöngyösoroszi, Ibrány, Visz, Tákos, Mór, Csincse, Petőfiszállás, Jobbágyi,
Alsónémedi, Csabacsűd, Szarvasgede, Szentistvánbaksa, Kál, Konyár, Kéty, Iharos, Besenyőd, Poroszló,
Dombrád, Ófehértó, Győröcske, Aszód, Csorna, Böhönye, Mezőhegyes, Sóshartyán, Levelek, Zalakomár,
Dormánd, Nyírmada, Kaba, Felsőzsolca, Csém, Veresegyház, Mérk, Pellérd, Tápiószecső, Őrbottyán,
Sárospatak, Körösladány, Hévízgyörk, Tiszabercel, Bocskaikert, Abda, Mándok, Bugyi, Mátészalka, Földes,
Pusztaszabolcs, Komádi, Iborfia, Kelebia, Szendehely, Deszk, Encsencs, Felsőpetény, Kunszentmiklós,
Gellénháza, Kőtelek, Besenyszög, Karancsalja, Szűcsi, Gyöngyöspata, Noszvaj, Kaszaper, Bélmegyer,
Csárdaszállás
Budapest, 2020. január 31.
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DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

