Tisztelt Előfizetőink!

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”)
2020. május 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi:
1. Az ÁSZF „E” Mellékletében feltüntetett csatornakiosztás az alábbiak szerint módosul:
-

Teljes ellátottsági területünkön a Humor+ csatorna nevet és logót vált 2020.05.18-tól, ezentúl TV2
Comedy néven lesz látható a kínálatunkban.

-

DDorogEsztergom területen a Körzeti TV Esztergom (KTVE) adása bekerült digitális kínálatunkba
a 128,5 MHz csatornán.

-

DDigiInvi területen a Körzeti TV Esztergom (KTVE) adása bekerült digitális kínálatunkba a 114,5
MHz csatornán.

-

DDigiInvi területen a Vásárhelyi Televízió adása bekerült digitális kínálatunkba a 114,5 MHz
csatornán.

-

DBudapest területen a HRT International műsora bekerült a digitális kínálatunkba a 418 MHz
csatornán.

-

DBudapest területen a DunaMédia műsora bekerült a digitális kínálatunkba a 418 MHz csatornán.

-

DDigiInvi területen az Ipoly TV HD adása bekerült digitális kínálatunkba a 114,5 MHz csatornán.

-

DDigiInvi területen a Gyarmati TV HD adása bekekrült digitális kínálatunkba a 114,5 MHz
csatornán.

2. Az ÁSZF „F” Melléklete az alábbi településekkel bővül:
Abony, Berkesz, Biharkeresztes, Csökmő, Felsőpakony, Földes, Furta, Győrtelek, Gyula, Gyüre,
Hencida, Inárcs, Karácsond, Kenderes, Konyár, Mátészalka, Monor, Nagydobos, Nagykereki,
Nyírbogdány, Nyírparasznya, Nyírtura, Ócsa, Pocsaj, Sáránd, Szentpéterszeg, Tépe

3. Az ÁSZF „G” Melléklete az alábbi konstrukciókkal bővül:
1. Igényelhető konstrukciók
1.7 Műholdas szolgáltatás DIGITV akció
A jelen pontban feltüntetett akció 2020. május 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem
vonható össze.

Az akcióban 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése esetén 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 Tvre

11 500 Ft

6 000 Ft

2 db Tvre

13 000 Ft

8 000 Ft

3 db Tvre

14 500 Ft

10 000 Ft

Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig
történő igénybevétele, 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.

1.8 Műholdas szolgáltatás DIGITV e-számla akció
A jelen pontban feltüntetett akció 2020. május 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 a mindenkori ÁSZF szerinti 50%-al csökkentett listaárral vehető igénybe. A
DIGITV akció keretében a kedvezmény mértéke az első hónapban 1 650 Ft azaz a 12 havi határozott idő
alatt összesen 1 650 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 hónapban veheti igénybe, mely kedvezményes időszak
más hónapokra nem vihető át. A kedvezményes – 1 hónapos – időszakot követő időszakra vonatkozóan
a szolgáltatás listaárát köteles megfizetni.

4. Az ÁSZF „G” Mellékletének 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
2. Lezárt, nem rendelhető konstrukciók

2.14. DIGI NEKEM – határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével
A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2020. április 30-án visszavonja, 2020.
május 1-től nem vehető igénybe.

Kábel modemes területekre vonatkozó akció

A jelen pontban feltüntetett kábel modemes területekre vonatkozó akció 2020. április 1-től
visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.

Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése. Kábel
modemes területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető
kedvezmény:

Kábeltelevíziós
díjcsomag

Telefon
díjcsomag

Internet
díjcsomag

Csomag
listaára

Kedvezményes
csomagár

DIGITV 2019

DIGITel 250

RITMO

5 395 Ft

5 145 Ft

DIGITV 2019

DIGITel 250

D5

5 575 Ft

5 325 Ft

DIGITV 2019

DIGITel 250

D10

6 240 Ft

5 990 Ft

DIGITV 2019

DIGITel 250

D20

6 655 Ft

6 405 Ft

DIGITV 2019

DIGITel 250

D40

7 065 Ft

6 815 Ft

DIGITV 2019

DIGITel 250

D80

7 480 Ft

7 230 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 igénybe vett 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.

2.15 Műholdas szolgáltatás DIGITV akció
A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2020. április 30-án visszavonja, 2020. május
1-től nem vehető igénybe.

A jelen pontban feltüntetett akció 2017. október 25-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel
nem vonható össze.

Az akcióban 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése esetén 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 vehető igénybe. A DIGITV akció keretében a kedvezmény
mértéke az első hónapban 3 300 Ft, azaz a 12 havi határozott idő alatt összesen 3 300 Ft.
Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig
történő igénybevétele, 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 hónapban veheti igénybe, mely díjmentes időszak más
hónapokra nem vihető át. A kedvezményes – 1 hónapos – időszakot követő időszakra vonatkozóan a
szolgáltatás listaárát köteles megfizetni.

2.15 Műholdas szolgáltatás DIGITV e-számla akció

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2020. április 30-án visszavonja, 2020. május
1-től nem vehető igénybe.

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 igénybe. 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.

5. Az ÁSZF „H” Mellékletének X. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Muzsika Tv, az RTL Gold, az RTL+ és a Sorozat+ csatornák bekerülnek a csatornalistába.

6. Az ÁSZF „E” és „E.1” Mellékleteiben feltüntetett csatornák szerepeltetésének vállalt
időpontja 2020. június 30-ra módosul.

Budapest, 2020. április 30.

Tisztelettel:
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

