Tisztelt Előfizetőink!

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”)
2020. augusztus 17. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi:
1. Az ÁSZF Törzs 2.2.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
2.2.3.1. Belépési díj
A Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződés megkötésekor, illetve a szolgáltatás nyújtásának
megkezdésekor egyszeri, ún. belépési díjat felszámítani.
Hasonló szolgáltatások esetén a Szolgáltató jogosult az Előfizetők általa meghatározott
csoportjaival szemben eltérő belépési díjat alkalmazni, számukra kedvezményeket biztosítani
vagy a belépési díj megfizetésétől eltekinteni.
A belépési díj, illetve a hozzá kapcsolódó kedvezmények mértékét és feltételeit jelen ÁSZF A.-D.,
valamint I. és K Mellékletei tartalmazzák.

2. Az ÁSZF Törzs 2.2.4.3. pontja az alábbiakkal bővül:
2.2.4.3. Kiegészítő szolgáltatások
Amennyiben adott szolgáltatás tekintetében azt jelen ÁSZF A.- D., I., valamint J. és K Mellékletei
lehetővé teszik, az alapszolgáltatás mellett kiegészítő szolgáltatás, illetve szolgáltatások is
igénybe vehetők.
Ezen kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés megkötésének és
hatályosságának feltétele, hogy az Előfizető érvényes és élő alapszolgáltatásra vonatkozó
Egyedi Előfizetői Szerződéssel rendelkezzen.

3. Az ÁSZF Törzs 2.3.4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
2.3.4.2. A szolgáltatás igénybevételének esetleges földrajzi korlátai
A Szolgáltató szolgáltatásait Magyarország területén nyújtja. A szolgáltatás kizárólag a
Szolgáltató ellátási területén, illetve kiépített hálózatán érhető el, melynek legfontosabb
adatait jelen ÁSZF A.-D., valamint I., J. és K Mellékletei tartalmazzák.

4. Az ÁSZF Törzs 2.4.1. pontja az alábbiakkal bővül:
2.4.1. A szolgáltatás létesítésének költsége
A Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont kiépítéséért és a Szolgáltató hálózatához való
csatlakozásáért jogosult belépési díjat felszámolni, illetve az ezzel kapcsolatban felmerült
külön költségekért jogosult ún. szerelési díjat felszámolni. E díjak tartalmát és mértékét jelen
ÁSZF A.-D., I. valamint J. és K Mellékletei határozzák meg.

5. Az ÁSZF Törzs 2.4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
2.4.2. A szolgáltatás telepítése, az előfizetői hozzáférési pont kiépítése
Az előfizetői hozzáférési pont létesítése, mely szolgáltatásonként eltérő (részletei az A., C., D., I.
valamint J. és K Mellékletekben találhatók), egy darab – kábeltelevízió, IPTV, internet, telefon csatlakozási pont kiépítését foglalja magában, Mobil Rádiótelefon Szolgáltatás igénybevétele
esetén pedig ez – legfeljebb a J Mellékletben meghatározott számú - SIM kártya biztosítását
jelenti, hacsak erről a Felek máshogy nem állapodnak meg. Több előfizetői hozzáférési pont,
illetve egy létesítési címre egyidejűleg több szolgáltatás telepítéséről minden esetben külön
állapodnak meg a Felek. Az előfizetői hozzáférési pont kiépítése nem foglalja magában az
Előfizető saját, belső (a létesítési helyként megjelölt ingatlanon belüli) hálózatának kiépítését,
bővítését, fejlesztését, illetve a szolgáltatás igénybe vételére alkalmassá tételét. Erre azonban a
Szolgáltató külön megállapodásban, külön díjazás ellenében vállalkozhat.

Az egyedi hozzáférési pont létesítésével, kiépítésével kapcsolatos díjak, illetve az esetleges
további, az Előfizetőt terhelő költségek tartalmát és mértékét jelen ÁSZF A., C., D., valamint I. és
K Mellékletei határozzák meg.

6. Az ÁSZF Törzs 3.1. pontja az alábbiakkal bővül:
3.1 A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás leírása
A Szolgáltató által nyújtott különböző szolgáltatások tartalmát jelen ÁSZF A.-D., I. valamint J.
és K Mellékletei határozzák meg részletesen.

7. Az ÁSZF Törzs 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

3.2 A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe
A szolgáltatási terület Magyarország területe, azonban a kábeltelevízió, IPTV, telefon és
internet szolgáltatások esetén a szolgáltatás kizárólag a hírközlési hatóság nyilvántartása
szerinti használatba vételi vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező hálózatán érhető el. A
szolgáltatási terület felsorolását jelen ÁSZF I, J., K és F. Melléklete tartalmazza.

8. Az ÁSZF Törzs 3.5. pontja az alábbiakkal bővül:
3.5 A Szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye
A Szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pontját, azaz a szolgáltatás
Előfizetőnek való átadásának helyét, minden esetben jelen ÁSZF A.-D., I., J. és K Mellékletei
határozzák meg az egyes szolgáltatások kapcsán.

9. Az ÁSZF Törzs 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az
előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás
hitelességéről szóló NMHH rendeletben meghatározott egyedi, továbbá a szolgáltató
által önként vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelményeinek célértékei
A Szolgáltató által vállalt minőségi mutatókat, célértékeket, valamint meghatározásuk és
mérésük módját, ellenőrzését jelen ÁSZF A.-D., I. valamint J. és K Mellékletei tartalmazzák.

10. Az ÁSZF Törzs 4.2. pontja az alábbiakkal bővül:
4.2. Amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést
alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési
szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz
történő hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése
Szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást és menedzselést alkalmaz, melynek
részletes szabályai a C., I. valamint J. és K Mellékletben találhatók.

11. Az ÁSZF Törzs 4.2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.2.1. A rendelkezésre állás, a rendelkezésre állás számítási módja

A Szolgáltató biztosítja az Előfizető részére a nyújtott szolgáltatásra a vonatkozó, az A.-D., I.
valamint J. és K Mellékletekben pontosan meghatározott, éves mértékű rendelkezésre állást az
Egyedi Előfizetői Szerződés fennállásának teljes időtartama alatt, a jelen ÁSZF 5. Fejezetében
foglalt kivételekkel.

A minőségi célértékeket és a hozzájuk kapcsolódó rendelkezésre állás éves átlagos értékét a
mért adatok alapján évente meghatározza, és azt szolgáltatásonként jelen ÁSZF A.-D., I.
valamint J. és K Mellékleteiként közzéteszi.

12. Az ÁSZF Törzs 4.4. pontja az alábbiakkal bővül:
4.4. Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei
Arról, hogy mely előfizetői végberendezések használhatók az egyes szolgáltatások igénybe
vételére, illetve hogy a Szolgáltató milyen eszközöket, milyen feltételek mellett biztosít az
Előfizetők számára, a jelen ÁSZF A.-D., I. valamint J. és K Mellékletei tartalmazzák.

13. Az ÁSZF Törzs 5.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.1.1. A szolgáltatás szüneteltetése az Előfizető kérelmére
A szüneteltetés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. A szüneteltetés az Egyedi
Előfizetői Szerződés folytonosságát nem érinti. Szüneteltetés díjmentesen évente egyszer
kérhető. A szüneteltetés időtartamára az Előfizető csökkentett díj fizetésére köteles. A
csökkentett díj mértékét, illetve a több szolgáltatásra kiterjedő szüneteltetés díját, valamint az
egy éven belül ismételten kért szüneteltetés díját jelen ÁSZF A.-D., I. valamint J. és K Mellékletei
tartalmazzák.

14. Az ÁSZF Törzs 5.1.4. pontja az alábbiakkal bővül:
5.1.4. A szolgáltatás szüneteltetéséért viselt felelősség
Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szüneteltetésre – ide nem értve a
jelen ÁSZF-ben meghatározott rendszeres karbantartás idejét –, vagy ha a szüneteltetés oka
mindkét Fél érdekkörén kívül esik, a szüneteltetés időtartama alatt az Előfizető a szüneteltetés
időtartamára vonatkozó csökkentett díj megfizetésére nem köteles. Egyebekben az Előfizető a
jelen ÁSZF A.-D., I. valamint J. és K Mellékleteiben meghatározott szüneteltetési díjat köteles
megfizetni.

15. Az ÁSZF Törzs 5.2.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.2.4. Korlátozás esetén felszámított díjak
A Szolgáltató a korlátozás tartama alatt kizárólag a korlátozott szolgáltatással arányos díjat
számít fel.
A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételének újbóli biztosításáért a jelen ÁSZF A.-D., I.
valamint J. és K Mellékleteiben meghatározott korlátozás-feloldási díjat, valamint
adminisztrációs díjakat számol fel.
A fizetési felszólítás, a szolgáltatás korlátozásáról, valamint a szolgáltatás felmondásáról szóló
hivatalos értesítés kiküldésének adminisztrációs díja az ÁSZF A.-D. I. valamint J. és K
Mellékleteiben kerül meghatározásra.

16. Az ÁSZF Törzs 5.2.5. pontja az alábbiakkal bővül:
5.2.5. A korlátozás speciális esetei
Az ilyen okból történő korlátozásból származó esetleges károkért a Szolgáltató semmilyen
módon nem tehető felelőssé. Azt, hogy mely hatósági döntések esetében korlátozhatja ily
módon a Szolgáltató a szolgáltatást, jelen ÁSZF A.-D., valamint I. és K Mellékletei határozzák
meg.

17. Az ÁSZF Törzs 6.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
6.1.1. Hibaelhárítási célértékek, hibabejelentés feltételei
A Szolgáltató által vállalt hibaelhárítási célértékeket jelen ÁSZF A.-D. I. valamint J. és K
Mellékletei tartalmazzák.

18. Az ÁSZF Törzs 6.3.6. pontja az alábbiakkal bővül:
6.3.6. Kártérítési igények intézése
A kártérítés mértékét jelen ÁSZF A.-D., I. valamint J. és K Mellékletei, míg számításának módját
és feltételeit a 7. Fejezet tartalmazza.

19. Az ÁSZF Törzs 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
7.1. 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
A különböző díjak és díjcsomagok, illetve szolgáltatáscsomagok részletes tartalmát, valamint a
különböző díjak mértékét jelen ÁSZF A.-D., I. valamint J. és K Mellékletei tartalmazzák.

20. Az ÁSZF Törzs 7.1.1. pontja az alábbiakkal bővül:
7.1.1. A díjak, díj- illetve szolgáltatáscsomagok módosítása
A Szolgáltató biztosítja a határozott időtartamú szerződéssel nem rendelkező Előfizető részére
az Egyedi Előfizetői Szerződés fennállta alatt a szabad díj- illetve szolgáltatáscsomag váltást. A
felfelé történő módosítás mindig díjmentesen, lefelé történő módosításra a tárgyévben egy
alkalommal van lehetőség díjmentesen, minden további módosításért az Előfizető a jelen ÁSZF
A.-D., I. valamint J. és K Mellékleteiben meghatározott díjat köteles fizetni.

21. Az ÁSZF Törzs 7.1.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
7.1.5. A hibaelhárítás költsége
Amennyiben azonban a hibabejelentést követő vizsgálat megállapításai szerint a hiba nem a
Szolgáltató által használatba adott műszaki berendezésből adódott, úgy az átvizsgálással és a
kiszállással kapcsolatos, jelen ÁSZF A.-D., valamint I. és K Mellékleteiben meghatározott
költségeket a Szolgáltató által kiadott számla alapján az Előfizető köteles a Szolgáltató
számára megfizetni. Különösen vonatkozik ezen rendelkezés az analóg kábeltelevíziós
szolgáltatást igénybe vevő előfizetőkre; esetükben ugyanis a Szolgáltató digitális

szolgáltatással összefüggő hibaelhárítást kizárólag az A mellékletben meghatározott kiszállási
díj megfizetése esetén vállal.
Ha a Szolgáltató, illetve a Hivatalos szerelő az Előfizető kérésére az Előfizetővel egyeztetett
időpontban a tulajdonában álló vagy általa használt ingatlanhoz kiszáll, az Előfizető a jelen
ÁSZF A.-D., valamint I. és K Mellékleteiben található díjszabásban meghatározott mértékű
kiszállási díjat köteles megfizetni, kivéve, ha a kiszállásra a Szolgáltatónál felmerült okból
kerül sor.

22. Az ÁSZF Törzs 7.3. pontja az alábbiakkal bővül:
7.3. A kártérítési eljárás szabályai
Az előfizetői szolgáltatások tartalmát és minőségi követelményeit jelen ÁSZF A.-D., I. valamint J.
és K Mellékletei tartalmazzák.

23. Az ÁSZF Törzs 7.4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
7.4.1. Kötbérigények intézése
A kötbér mértékét jelen ÁSZF A.-D., I. valamint J. és K Mellékletei, míg számításának módját és
feltételeit a 7. Fejezet tartalmazza.

24. Az ÁSZF Törzs 12.2.1. pontja az alábbiakkal bővül:
12.2.1. Az áthelyezés
A Szolgáltató az áthelyezésért indokolt és méltányos díjat számíthat fel. A díj mértékét a jelen
ÁSZF A.-D., valamint I. és K Mellékletei tartalmazzák.

25. Az ÁSZF Törzs 12.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
12.2.2. Az átírás
A Szolgáltató az átírásért indokolt és méltányos díjat számíthat fel, azonban nem kötelezheti
belépési díj fizetésére. E díj mértékét a jelen ÁSZF A.-D., I. valamint J. és K Mellékletei
tartalmazzák.

Amennyiben az átírásra különböző kategóriájú Előfizetők között kerül sor, a Szolgáltató a
következőképp jár el:
a. amennyiben Egyéni előfizető íratja át Üzleti/intézményi előfizetőre az Egyedi Előfizetői
Szerződést, úgy a Szolgáltató az átírási díj helyett a mindenkor hatályos ÁSZF A.-D., valamint I.
és K Mellékleteiben meghatározott Üzleti/intézményi előfizetőkre vonatkozó belépési díj és az
átírási díj közötti különbözetet számítja fel;
amennyiben Üzleti/intézményi előfizető íratja át Egyéni előfizetőre az Egyedi Előfizetői
Szerződést, úgy a Szolgáltató átírási díjat számít fel és a Üzleti/intézményi előfizetőkre
vonatkozó belépési díj és az átírási díj közötti különbözetet nem téríti vissza;

c. amennyiben kis- és középvállalkozás kéri az átírást, úgy az első esetben a Szolgáltató az
átírási díj helyett a mindenkor hatályos ÁSZF A.-D., valamint I. és K Mellékletében
meghatározott kis- és középvállalkozások esetén alkalmazott Üzleti/intézményi előfizetőkre
vonatkozó belépési díj és az átírási díj közötti különbözetet számítja fel.

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

A Digi Kft. teljes szolgáltatási területén a KiwiTV televíziós csatorna 2020.08.17. napján nevet
és logót vált. Az új név TV2 Kids lesz.

27. Az ÁSZF - új szolgáltatás bevezetése miatt - az K Melléklettel bővül.

Tisztelettel:

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

