Tisztelt Előfizetőink!

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

DBudapest területen a Völgyhíd TV adása bekerült digitális kínálatunkba.
DBudapest, DVidék, DDebrecen és DDigiInvi területeken a Film Café HD, AMC HD, PRIME HD,
Mozi+ HD, TV Paprika HD és Magyar Sláger TV HD csatornák indulnak digitális kínálatunkban.
A Digi Kft. teljes szolgáltatási területén Paramount Channel televíziós csatorna 2020.12.17.
napján nevet vált. Az új név Paramount Network lesz.

2. Az ÁSZF „G” Melléklete az 1.9. ponttal bővül:
1.9. Kábeles „áthelyezés” költöztetés szolgáltatás akció

A jelen pontban feltüntetett akció 2020. december 1-től visszavonásig érvényes, más
kedvezménnyel nem vonható össze.
A díjmentes áthelyezési díj akció 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés
megkötése esetén érvényesíthető. A helyszínen felhasznált anyagok díja külön fizetendő.
Áthelyezés egyszeri díjkedvezmény:

Díjtétel neve

Bruttó díj

Kedvezményes bruttó díj
(12 hónap határozott idő)

Áthelyezési díj (épületen belül 10.000 Ft
vagy kiépített hálózat

díjmentes

esetén)
Áthelyezési
kívülre)

díj

(épületen 5.000 Ft

díjmentes

Az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos - 12 hónapig történő igénybevétele a DIGI NEKEM csomagra történő előfizetése esetén, továbbá, az előfizetési díj
határidőben történő megfizetése.

A kedvezményes időszak a szolgáltatás áthelyezésétől 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 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 áthelyezésétől/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 és egy adott naptári évben előfizetésenként egyszer vehető igénybe. Az
akció a telefonszolgáltatás forgalmi díjára nem vonatkozik.

Budapest, 2020. november 30.
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