
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 

2021. január 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

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

  

- 2021.01.12. napján az RTL Spike csatorna megszűnik, helyén a TeenNick nevű, tinédzsereknek 

szóló csatorna indul. 

- Budapest, DorogEsztergom, Kiskunhalas, Debrecen, Székesfehérvár, Pécs, Veszprém, 

Dunaújváros, HatvanGyöngyös, Miskolc, Tatabánya, Salgótarján, Nyíregyháza, Szolnok, Győr, 

Százhalombatta, Békéscsaba, Komló, Kaposvár, Kecskemét, Szeged, Jászság, Oroszlány, 

DigiInvi, DigiNekem, Tököl HFC területeken az RTL Gold csatorna bekerül analóg 

kínálatunkba. 

 

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

  

- A Digi Kft. teljes szolgáltatási területén 2021.01.12. napján az RTL Spike csatorna megszűnik, 

helyén a TeenNick nevű, tinédzsereknek szóló csatorna indul. 

 

3. Az ÁSZF „E.2” Mellékletében feltüntetett csatornakiosztás az alábbiak szerint módosul: 

  

- A Digi Kft. teljes szolgáltatási területén 2021.01.12. napján az RTL Spike csatorna megszűnik, 

helyén a TeenNick nevű, tinédzsereknek szóló csatorna indul. 

 

4. Az ÁSZF „J” Mellékletének 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

A Szolgáltató az Egyéni Előfizető számára, aki a J.3. Függelékben felsorolt valamely településen 

rendelkezik bejelentett állandó lakcímmel, az előfizetői szerződés alapján Mobil Rádiótelefon 

szolgáltatást és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt (a továbbiakban: „Szolgáltatás”). 

 

5. Az ÁSZF „J” Mellékletének 1.1.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

1.1.1.1. Beszédhívás szolgáltatás (Eht. 188.§ 62) 
Nyilvánosan elérhető személyközi hírközlési szolgáltatás igénybevételével megvalósított, kétirányú 

hangalapú kommunikációt lehetővé tevő kapcsolat. 



 

 

6. Az ÁSZF „J” Mellékletének 1.1.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

1.1.1.2 SMS (rövid szöveges üzenet) Szolgáltatás (Eht. 188.§ 119) 

 

7. Az ÁSZF „J” Mellékletének 1.1.2.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

A hívó fél hívószáma kijelzésének a 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 

fenti a) és b) alpontok szerinti letiltása nem alkalmazható az Eht. 145. § (2) bekezdésében foglalt 

eseten túl a jogszabály szerinti - az állam működése, a lakosság ellátása szempontjából kiemelten 

fontos - létesítmények hívószámaira irányuló hívásokra sem. 

 

A pontból az alábbi szövegrészt töröltük: 

a 24/1997. (III.26.) BM rendelet szerinti, az állam működése, a lakosság ellátása szempontjából 

kiemelten fontos létesítmények, a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat hívószámaira, 

beleértve a „112” egységes európai segélyhívószámra irányuló hívások esetében. 

 

8. Az ÁSZF „J” Mellékletének 1.1.2.8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

1.1.2.8 Nemzetközi Barangolás mobil rádiótelefon-hálózaton (Roaming) (Eht. 188.§ 8.) 
 

9. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 2.1.6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

2.1.6 Fizetési késedelemmel rendelkező Előfizető írásbeli tájékoztatásának díja – értesítés 

felmondásról 

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatóval szolgáltatás igénybevétele céljából létesített 

jogviszonyából eredő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget határidőben és az előfizető az 

esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal 

követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki, a Szolgáltató az előfizetői 

szerződést 15 napos felmondási idővel mondhatja fel, mely értesítés esetén felszámított díj 

mértékét a jelen Függelék 2.2 pontja tartalmazza. 

 

10. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 3.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 



 

3.1.2 DIGIMobil PLUSZ tarifacsomag Egyéni Előfizetők részére belföldi használat esetén 

 

DIGIMobil PLUSZ tarifacsomag – Egyéni Előfizetők Számára Bruttó díja 

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

szerződéskötés esetén 
1500 Ft/hó/SIM* 

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

szerződéskötés esetén 
 1500 Ft/hó/SIM* 

Havi előfizetési díj DIGI, Invitel helyhez kötött vagy DIGI 

műholdas szolgáltatás együttes előfizetése esetén összesen 

(Ft/hó/SIM) határozatlan idejű szerződéskötés esetén 

1000 Ft/hó/SIM**- 

Havi előfizetési díjat tartalmazó lebeszélhető percek száma 200 perc 

DIGI hálózaton belüli mobil, és DIGI és Invitel mobilhálózatból 

magyarországi DIGI és Invitel vezetékes előfizető hívás díja 

(Ft/Perc) 

4,- 

DIGI belföldi hálózaton belüli mobil és DIGI mobilhálózatból 

magyarországi DIGI és Invitel vezetékes előfizető VoWIFI 

technológián keresztül kezdeményezett hívás díja(Ft/Perc)*** 

0,- 

DIGI hálózaton belüli SMS küldés díja (Ft/SMS) 21,- 

Belföldön egyéb belföldi hálózatba indított hívás percdíja 

(Ft/Perc) 

4,- 

Belföldön egyéb belföldi hálózatba küldött SMS díja (Ft/SMS) 21,- 

Havi előfizetési díjat tartalmazó adatmennyiség 15 GB 

Adatforgalom díja (Ft/MByte) 0,- 

Kínált sávszélesség (fel és letöltési sebesség)  
29,3 Mbit/s - 11,2 

Mbit/s 

Garantált sávszélesség (fel és letöltési sebesség)  0 Mbit/s - 0 Mbit/s 

Kapcsolási díj (Ft/hívás és/vagy Ft/SMS) 0,- 

 

*melyből a mobilinternet- hozzáférési szolgáltatás díja: 750 Ft/hó/SIM 

**melyből a mobilinternet- hozzáférési szolgáltatás díja: 500 Ft/hó/SIM 

*** A belföldi, hálózaton belüli forgalmi díj mentes hívásirányokat, az Előfizető kizárólag a VoWIFI 
technológián keresztül kezdeményezett hívások esetén érvényesítheti. 



 

A VoWIFI hanghívás igénybevételi feltétele, hogy a mobiltelefon készüléke rendelkezzen VoWIFI 
funkcióval. (1.1.2.9.1) 

A díjcsomagra vonatkozó havidíj kedvezmény, DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) vagy DIGI 
műholdas szolgáltatás azonos szerződésszámon meglévő vagy új szolgáltatás(ok) történő egyidejű 
előfizetése esetén érvényesül. A havidíj kedvezmény igénybevétele alól a mobilinternet kivételt 
képez. 

A DIGIMobil PLUSZ tarifacsomag havidíj kedvezménye abban az esetben érvényesíthető, 
amennyiben az Előfizetőhöz rendelt a mobilszolgáltatással megegyező szerződésszámon, az újként 
megrendelt vagy meglévő kábeles vagy műholdas szolgáltatás beüzemelésre került. Amennyiben az 
Előfizető DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) és/vagy DIGI műholdas tarifacsomaghoz kapcsolódó 
előfizetése bármely okból megszűnik, abban az esetben a havi előfizetési díjkedvezményt a 
Szolgáltató egyidejűleg megszünteti.  

DIGIMOBIL PLUSZ tarifacsomagból előfizetésként maximum 4db SIM igényelhető, amennyiben az 
Előfizető DIGIMobil előfizetéseinek a száma, nem érte el a 4db-ot.  

A tarifacsomag esetén a hívások számlázása 1 perces egységekben történik. Minden megkezdett 
egység díjköteles. 

A DIGIMobil PLUSZ tarifacsomagban foglalt mobil adatforgalom kizárólag a belföldi küldött és 
fogadott adatmennyiségek összegét jelenti, mérési egység: MegaByte, számlázási egység 1 MByte.  

A szolgáltatáshoz kapcsolódó havi előfizetési díjat előre, a forgalmi díjak és egyéb mobil 
szolgáltatások (autópályamatrica, mobilparkolás) utólag kerülnek kiszámlázásra.  

A számlázási ciklus mérési időszaka adott hónap 1. nap 00.00 órájától ugyanazon hónap utolsó 
nap 24.00 órájáig tart. A DIGIMobil PLUSZ tarifacsomagban foglalt lebeszélhető percek belföldre és 
1-es nemzetközi díjzónába indított normál díjas hívások esetén használható fel. A DIGIMobil PLUSZ 
tarifacsomag roaming szolgáltatást tartalmaz. A Roaming díjzónákból kezdeményezett vagy 
fogadott hívás, szöveges üzenet küldése, illetve adatforgalmazás kizárólag belföldön 
felhasználható, roaming szolgáltatásra nem vehető igénybe. 

A lebeszélhető percek nem vonatkoznak speciális hívásirányokra, hívásátirányításra, tudakozó, 
emelt díjas telefonszámok vagy adományvonalak hívására.  

A díjmentes irányokba kezdeményezett hívás, segélyhívás nem csökkenti a díjcsomagban foglalt 
lebeszélhető perceket.   

A DIGIMobil PLUSZ tarifacsomagban foglalt adatkeret belföldön használható fel. A leforgalmazott 
adatkeretet követően a mobilinternet sebessége 64/64 kbit/sec-re lassul.  

Az internet sávszélessége az új számlázási ciklus indulásával elérhetővé válik a tarifacsomagban 
meghatározott feltételekkel megegyezően. Az Előfizető a tarifacsomag igénybevételével és 
megrendelésével hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató az adatforgalom felhasználásakor SMS-
ben értesítse az Előfizetőt. A fent megjelölt kedvezmények a díjcsomagok között nem vonhatók 
össze, és nem vihetők át a soron következő számlázási ciklusba. A díj- illetve szolgáltatáscsomag 
módosítására vonatkozó előfizetői igényt Szolgáltató az igény bejelentését követő hónap első 
napjával teljesíti. Amennyiben az előfizetői igény az adott hónap 25. napját követően írásban 
érkezik be Szolgáltatóhoz, úgy Szolgáltató ezen díj-, illetve szolgáltatáscsomag módosítására 
vonatkozó előfizetői igényt a bejelentést követő második hónap első napján köteles teljesíteni. A 
választott díj- illetve szolgáltatáscsomag szerinti számlázást a Szolgáltató az új díj- illetve 
szolgáltatáscsomag aktiválásának napjától teljesíti. 



 

A csomagban foglalt kedvezmények a teljes számlázási időszakra vonatkoznak, amennyiben 
törtidőszak kerül a Szolgáltató részéről kiszámlázva, az érvényesíthető kedvezmény mértéke azzal 
arányos.  

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

 

11. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 3.1.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

3.1.3 DIGIMobil MAX tarifacsomag Egyéni Előfizetők részére belföldi használat esetén 

 

DIGIMobil MAX tarifacsomag – Egyéni Előfizetők Számára Bruttó díja 

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

esetén 

1500 

Ft/hó/SIM* 

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

szerződéskötés esetén 

1500 

Ft/hó/SIM* 

Havi előfizetési díj DIGI, Invitel helyhez kötött vagy DIGI műholdas 

szolgáltatás együttes előfizetése esetén összesen (Ft/hó/SIM) 

határozatlan idejű szerződéskötés esetén 

1000 

Ft/hó/SIM** 

Havi előfizetési díjat tartalmazó lebeszélhető percek száma 0 perc 

DIGI hálózaton belüli mobil, és DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. és 

Invitel mobilhálózatból magyarországi DIGI és Invitel vezetékes 

előfizető hívás díja (Ft/Perc) 

4,- 

DIGI belföldi hálózaton belüli mobil és DIGI mobilhálózatból 

magyarországi DIGI és Invitel vezetékes előfizető VoWIFI 

technológián keresztül kezdeményezett hívás díja(Ft/Perc)*** 

0,- 

DIGI hálózaton belüli SMS küldés díja (Ft/SMS) 21,- 

Belföldön egyéb belföldi hálózatba indított hívás percdíja (Ft/Perc) 4,- 

Belföldön egyéb belföldi hálózatba küldött SMS díja (Ft/SMS) 21,- 

Havi előfizetési díjat tartalmazó adatmennyiség 30 GB 

Adatforgalom díja (Ft/MByte) 0,- 

Kínált sávszélesség (fel és letöltési sebesség)  
29,3 Mbit/s - 

11,2 Mbit/s 



 

Garantált sávszélesség (fel és letöltési sebesség)  
0 Mbit/s - 0 

Mbit/s 

Kapcsolási díj (Ft/hívás és/vagy Ft/SMS) 0,- 

 

*melyből a mobilinternet- hozzáférési szolgáltatás díja: 1500 Ft/hó/SIM 

**melyből a mobilinternet- hozzáférési szolgáltatás díja: 1000 Ft/hó/SIM 

*** A belföldi, hálózaton belüli forgalmi díj mentes hívásirányokat, az Előfizető kizárólag a VoWIFI 
technológián keresztül kezdeményezett hívások esetén érvényesítheti.  

A VoWIFI hanghívás igénybevételi feltétele, hogy a mobiltelefon készüléke rendelkezzen VoWIFI 
funkcióval. (1.1.2.9.1) 

A díjcsomagra vonatkozó havidíj kedvezmény, DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) vagy DIGI 
műholdas szolgáltatás azonos szerződésszámon meglévő vagy új szolgáltatás(ok) történő egyidejű 
előfizetése esetén érvényesül. A havidíj kedvezmény igénybevétele alól a mobilinternet kivételt 
képez. 

A DIGIMobil MAX tarifacsomag havidíj kedvezménye abban az esetben érvényesíthető, amennyiben 
az Előfizetőhöz rendelt a mobilszolgáltatással megegyező szerződésszámon, az újként megrendelt 
vagy meglévő kábeles vagy műholdas szolgáltatás beüzemelésre került. Amennyiben az Előfizető 
DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) és/vagy DIGI műholdas tarifacsomaghoz kapcsolódó előfizetése 
bármely okból megszűnik, abban az esetben a havi előfizetési díjkedvezményt a Szolgáltató 
egyidejűleg megszünteti. 

DIGIMOBIL MAX tarifacsomagból előfizetésként maximum 4db rendelhető, amennyiben az 
Előfizető DIGIMobil előfizetéseinek a száma, nem érte el a 4db-ot.A tarifacsomag esetén a hívások 
számlázása 1 perces egységekben történik. Minden megkezdett egység díjköteles. 

A DIGIMobil MAX tarifacsomagban foglalt mobil adatforgalom kizárólag a belföldi küldött és 
fogadott adatmennyiségek összegét jelenti, mérési egység: MegaByte, számlázási egység 1 MByte.  

A DIGIMobil MAX tarifacsomag roaming szolgáltatást tartalmaz. A Roaming díjzónákból indított 
barangolás kizárólag belföldön felhasználható, roaming szolgáltatásra nem vehető igénybe.A 
szolgáltatáshoz kapcsolódó havi előfizetési díjat előre, a forgalmi díjak és egyéb mobil 
szolgáltatások (autópályamatrica, mobilparkolás) utólag kerülnek kiszámlázásra.  

A számlázási ciklus mérési időszaka adott hónap 1. nap 00.00 órájától ugyanazon hónap utolsó 
nap 24.00 órájáig tart.  

A DIGIMobil MAX tarifacsomagban foglalt adatkeret belföldön használható fel. A leforgalmazott 
adatkeretet követően a mobilinternet sebessége 64/64 kbit/sec-re lassul.  

Az internet sávszélessége az új számlázási ciklus indulásával elérhetővé válik a tarifacsomagban 
meghatározott feltételekkel megegyezően. Az Előfizető a tarifacsomag igénybevételével és 
megrendelésével hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató az adatforgalom felhasználásakor SMS-
ben értesítse az Előfizetőt. A fent megjelölt kedvezmények a díjcsomagok között nem vonhatók 
össze, és nem vihetők át a soron következő számlázási ciklusba. A díj- illetve szolgáltatáscsomag 
módosítására vonatkozó előfizetői igényt Szolgáltató az igény bejelentését követő hónap első 
napjával teljesíti. Amennyiben az előfizetői igény az adott hónap 25. napját követően írásban 
érkezik be Szolgáltatóhoz, úgy Szolgáltató ezen díj-, illetve szolgáltatáscsomag módosítására 
vonatkozó előfizetői igényt a bejelentést követő második hónap első napján köteles teljesíteni. A 



 

választott díj- illetve szolgáltatáscsomag szerinti számlázást a Szolgáltató az új díj- illetve 
szolgáltatáscsomag aktiválásának napjától teljesíti. A csomagban foglalt kedvezmények a teljes 
számlázási időszakra vonatkoznak, amennyiben törtidőszak kerül a Szolgáltató részéről 
kiszámlázva, az érvényesíthető kedvezmény mértéke azzal arányos.  

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

 

12. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 3.1.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

3.1.4. DIGIMobil JUNIOR opció társ tarifacsomag Egyéni Előfizetők részére belföldi 
használat esetén 

 

DIGIMobil JUNIOR opció társ tarifacsomag – Egyéni Előfizetők 

Számára 

Bruttó díja 

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

esetén 

1000 

Ft/hó/SIM* 

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

szerződéskötés esetén 

 1000 

Ft/hó/SIM* 

Havi előfizetési díj DIGI, Invitel helyhez kötött vagy DIGI műholdas 

szolgáltatás együttes előfizetése esetén összesen (Ft/hó/SIM) 

határozatlan idejű szerződéskötés esetén 

500 

Ft/hó/SIM** 

Havi előfizetési díjat tartalmazó lebeszélhető percek száma 0 perc 

DIGI hálózaton belüli mobil, és DIGI és Invitel mobilhálózatból 

magyarországi DIGI és Invitel vezetékes előfizető hívás díja (Ft/Perc) 

4,- 

DIGI belföldi hálózaton belüli mobil és DIGI mobilhálózatból 

magyarországi DIGI és Invitel vezetékes előfizető VoWIFI 

technológián keresztül kezdeményezett hívás díja (Ft/Perc)*** 

0,- 

DIGI hálózaton belüli SMS küldés díja (Ft/SMS) 21,- 

Belföldön egyéb belföldi hálózatba indított hívás percdíja (Ft/Perc) 4,- 

Belföldön egyéb belföldi hálózatba küldött SMS díja (Ft/SMS) 21,- 

Havi előfizetési díjat tartalmazó adatmennyiség 10 GB 

Adatforgalom díja (Ft/MByte) 0,- 

Kínált sávszélesség (fel és letöltési sebesség)  29,3 Mbit/s - 



 

11,2 Mbit/s 

Garantált sávszélesség (fel és letöltési sebesség)  
0 Mbit/s - 0 

Mbit/s 

Kapcsolási díj (Ft/hívás és/vagy Ft/SMS) 0,- 

 

*melyből a mobilinternet- hozzáférési szolgáltatás díja: 1000 Ft/hó/SIM 

**melyből a mobilinternet- hozzáférési szolgáltatás díja: 500 Ft/hó/SIM 

*** A belföldi, hálózaton belüli forgalmi díj mentes hívásirányokat, az Előfizető kizárólag a VoWIFI 
technológián keresztül kezdeményezett hívások esetén érvényesítheti.  

A VoWIFI hanghívás igénybevételi feltétele, hogy a mobiltelefon készüléke rendelkezzen VoWIFI 
funkcióval. (1.1.2.9.1) 

A díjcsomagra vonatkozó havidíj kedvezmény, DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) vagy DIGI 
műholdas szolgáltatás azonos szerződésszámon meglévő vagy új szolgáltatás(ok) történő egyidejű 
előfizetése esetén érvényesül. A havidíj kedvezmény igénybevétele alól a mobilinternet szolgáltatás 
kivételt képez. 

A DIGIMobil JUNIOR opció tarifacsomag havidíj kedvezménye abban az esetben érvényesíthető, 
amennyiben az Előfizetőhöz rendelt a mobilszolgáltatással megegyező szerződésszámon, az újként 
megrendelt vagy meglévő helyhez kötött (kábel) vagy műholdas szolgáltatás beüzemelésre került. 
Amennyiben az Előfizető DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) és/vagy DIGI műholdas 
tarifacsomaghoz kapcsolódó előfizetése bármely okból megszűnik, abban az esetben a havi 
előfizetési díjkedvezményt a Szolgáltató egyidejűleg megszünteti. 

A DIGIMOBIL JUNIOR opció társ tarifacsomag kizárólag DIGIMOBIL PLUSZ vagy DIGIMOBIL MAX 
csomag mellé külön előfizetésként rendelhető, maximum 1-1db/előfizetés, amennyiben az Előfizető 
DIGIMobil előfizetéseinek a száma, nem érte el a 4db-ot.  

Amennyiben az Előfizető a DIGIMobil JUNIOR opció társ tarifacsomaghoz kapcsolódó DIGIMobil 
PLUSZ vagy DIGIMobil MAX előfizetése bármely okból megszüntetésre kerül, abban az esetben a 
DIGIMobil JUNIOR opció társ előfizetését a Szolgáltató egyidejűleg megszünteti.  

A DIGIMobil JUNIOR opció társ tarifacsomag roaming szolgáltatást tartalmaz. A Roaming 
díjzónákból indított barangolás kizárólag belföldön felhasználható, roaming szolgáltatásra nem 
vehető igénybe. A tarifacsomag esetén a hívások számlázása 1 perces egységekben történik. 
Minden megkezdett egység díjköteles. 

A DIGIMobil JUNIOR opció társ tarifacsomagban foglalt mobil adatforgalom kizárólag a belföldi 
küldött és fogadott adatmennyiségek összegét jelenti, mérési egység: MegaByte, számlázási egység 
1 MByte.  

A szolgáltatáshoz kapcsolódó havi előfizetési díjat előre, a forgalmi díjak és egyéb mobil 
szolgáltatások (autópályamatrica, mobilparkolás) utólag kerülnek kiszámlázásra.  

A számlázási ciklus mérési időszaka adott hónap 1. nap 00.00 órájától ugyanazon hónap utolsó 
nap 24.00 órájáig tart.  

A DIGIMobil JUNIOR opció társ tarifacsomagban foglalt adatkeret belföldön használható fel. A 
leforgalmazott adatkeretet követően a mobilinternet sebessége 64/64 kbit/sec-re lassul.  



 

Az internet sávszélessége az új számlázási ciklus indulásával elérhetővé válik a tarifacsomagban 
meghatározott feltételekkel megegyezően. Az Előfizető a tarifacsomag igénybevételével és 
megrendelésével hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató az adatforgalom felhasználásakor SMS-
ben értesítse az Előfizetőt. A fent megjelölt kedvezmények a díjcsomagok között nem vonhatók 
össze, és nem vihetők át a soron következő számlázási ciklusba. A díj- illetve szolgáltatáscsomag 
módosítására vonatkozó előfizetői igényt Szolgáltató az igény bejelentését követő hónap első 
napjával teljesíti. Amennyiben az előfizetői igény az adott hónap 25. napját követően írásban 
érkezik be Szolgáltatóhoz, úgy Szolgáltató ezen díj-, illetve szolgáltatáscsomag módosítására 
vonatkozó előfizetői igényt a bejelentést követő második hónap első napján köteles teljesíteni. A 
választott díj- illetve szolgáltatáscsomag szerinti számlázást a Szolgáltató az új díj- illetve 
szolgáltatáscsomag aktiválásának napjától teljesíti. A csomagban foglalt kedvezmények a teljes 
számlázási időszakra vonatkoznak, amennyiben törtidőszak kerül a Szolgáltató részéről 
kiszámlázva, az érvényesíthető kedvezmény mértéke azzal arányos.  

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

 

13. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

(6) A Szolgáltató a Mobil szolgáltatás (Előfizetői (SIM) kártya) aktiválásakor a hívásátirányítás 
szolgáltatást – ideértve a nemzetközi hívásátirányítás tiltást is - havidíj mentesen, automatikusan 
biztosítja valamennyi Előfizető számára a szerződés időtartama alatt. A szolgáltatás tiltása a 
Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül kérhető. A hívásátirányítás szolgáltatás leírását a jelen 
Melléklet 1.1.2.7 pontja tartalmazza. Az átirányítás esetén keletkező forgalom díját a jelen 
Függelék 3. pontja tartalmazza. Az Előfizetőnek lehetősége van arra, hogy a hívásátirányítás 
szolgáltatás tiltását/aktiválását kérje Előfizetői jogviszonyának fennállta alatt. 

 

14. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 3.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

3.3.1 Hívásátirányítás 

A hívásátirányítás végrehajtása miatt képződő forgalom díját az átirányítást kezdeményező fél 

fizeti. Az átirányítás díja: 

 

− Belföldi és Roaming tartózkodás ideje alatt a nemzetközi számra történő hívásátirányítás nem 
elérhető. 

 



 

 

15. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Belföldi és Roaming tartózkodás ideje alatt a nemzetközi számra történő hívásátirányítás nem 

elérhető.  

 

Roaming során a belföldi hívószámra történő  hívásátirányítás megtörténte nem garantált, függ a 

roaming partner hálózatának működésétől. 

 

16. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 5.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

5.4 Az adatroaming használata során meghatározott mennyiségi limit 

Az Előfizető bármikor kérheti a Szolgáltatótól, hogy a következő számlázási ciklustól az 
adatroaming limit alkalmazására vagy tiltására ne kerüljön sor. 

 

17. Az ÁSZF „J” Melléklet J.2. Függelékének 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

2. HIBAELHÁRÍTÁS SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL VÁLLALT CÉLÉRTÉKEI 

A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megszegése esetén az Elnök által rendeletben meghatározott 
esetekben, mértékben és módon kötbér fizetésére köteles az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. 
évi C. számú törvény (Eht.) 143.§ (3). bekezdése szerinti . 

SIM kártya hiba Olyan, a használónak fel nem róható módon bekövetkezett, a mobilkészülékkel 
tapasztalható és annak rendeltetésszerű használatát lehetetlenné tevő hiba, mely a SIM kártya 
meghibásodásából ered. SIM kártya hibáról vagy annak meghibásodásáról beszélünk akkor is, ha a 
SIM kártyán látható sérülés, törés, repedés van, melytől annak mobilkészülékkel történő 
rendeltetésszerű használata már nem lehetséges. 

Hálózat hiba A Szolgáltató hálózatában keletkezett olyan meghibásodás, melynek 
eredményeképpen a mobil rádiótelefon szolgáltatás a teljes hálózatban elérhetetlen, az előfizetői 
forgalom kezelése a teljes hálózatban szünetel. 

Részleges hálózat kimaradás  A Mobil Rádiótelefon Szolgáltatásban olyan meghibásodás, amely 
- az előre tervezett szolgáltatási szünetek kivételével – nagyobb földrajzi területet (több megye 
teljes területét) érintő, nappal a szolgáltatás 1 (egy) órát elérő vagy meghaladó leállását, éjjel a 2 
(kettő) órát elérő vagy meghaladó leállását eredményezi. A meghibásodás nem okozza a 
szolgáltatást megvalósító rendszerek teljes leállását, a hiba által nem érintett előfizetők számára a 
forgalomkezelés folyamatos. 

Szolgáltatás ideiglenesen szünetel (ÁSZF Törzsszöveg. és Eht. 136 § (1) bekezdés a) pontja 
alapján) Országos területen a mobil hang és adatszolgáltatás ideiglenes szüneteltetése. 



 

 

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

 

J.3. FÜGGELÉK – MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVEHETŐSÉGÉNEK 

FÖLDRAJZI TERÜLETE 

 

Bócsa, Császártöltés, Csorvás, Dorogháza, Döge, Dunatétlen, Erdőkürt, Fábiánsebestyén, Feldebrő, 

Felsőlajos, Gomba, Jánoshalma, Kocsér, Kunadacs, Kunbaracs, Kunfehértó, Létavértes, Madaras, 

Makó, Martfű, Nemesnádudvar, Németkér, Nyíradony, Pátka, Pátyod, Pilisvörösvár, Szárföld, 

Sződliget, Tát, Tázlár, Tiszanagyfalu, Újtikos, Vácegres, Zádorfalva. 
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