
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

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

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

 

1. Az ÁSZF „C” Mellékletének 1.2 pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

A kábelmodemes internet szolgáltatás esetén a szolgáltatás igénybevételének a feltétele, hogy az 

előfizető regisztrálja a kábelmodemhez csatlakoztatott eszközeit. 

 

2. Az ÁSZF „D” Mellékletében a Közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatásszámok 
az alábbiakkal bővül: 
 

Hívásirány Hívószám Típus Bruttó díjak 
(Ft/perc) 

NISZ Zrt. Ügyfélszolgálat 1218 Vezetékes 0 
 

 

3. Az ÁSZF „J” Mellékletében a 3.3.5 pont az alábbiakkal bővül:  
 

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató 
(NISZ) 

1218 díjmentesen hívható 

 

 

4. Az ÁSZF „J” Mellékletében a J.1. FÜGGELÉK 5.1 pontja pontosítás miatt az alábbiak szerint 
módosul:  
 

Az adatroaming legkisebb mérési és számlázási egysége: Mega Byte (MB), az Európai Unió 

tagállamaiban a kilobyte. Minden megkezdett egység a teljes egységre vonatkozó fizetési 

kötelezettséget keletkeztet. A Szolgáltató a forgalom alapú adatkapcsolat során forgalmazott 

adatmennyiséget a kapcsolat kezdetétől számítva a kapcsolat végéig méri, kapcsolatonként és 

naponta összesíti, egységesíti és egységalapon számlázza. 

 

5. Az ÁSZF „J” Mellékletében a J.1. FÜGGELÉK 4. -NEMZETKÖZI DÍJZÓNA- pontja az alábbiak 
szerint módosul:  
 

Az előfizetés megkötését követő első négy hónap időtartam alatt hívások a 2., 3., és 4. Nemzetközi 

Díjzóna irányába nem indíthatók, ezek hívhatóságát a Szolgáltató az előfizetés megkötését követő 

4. hónap elteltét követően aktíválja az előfizető erre vonatkozó igénylése esetén. 

 

6. Az ÁSZF „J” Mellékletében a J.1. FÜGGELÉK 4. - NEMZETKÖZI IRÁNYÚ HÍVÁSOK- pontja az 
alábbiak szerint módosul:  
 
Nemzetközi irányba indított hívások esetén a Szolgáltató 4 zónába sorolja az országokat. 

 



 

A nemzetközi hívás-lehetőség minden 2021.május 31. napja előtt szolgáltatást aktivált előfizetőnek 

automatikusan és díjmentesen rendelkezésére áll. 2021. június 1.  után kötött előfizetői 

szerződésekhez a nemzetközi 2-3-4 díjzónába irányuló hívásokat a szolgáltatás aktiválását követő 

4. hónap után, az előfizető erre vonatkozó igénylése esetén aktiválja a Szolgáltató. 

 

7. Az ÁSZF „J” Mellékletében a J.1. FÜGGELÉK 3.1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 

A díjcsomagokat havidíj kedvezmény, azaz DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) vagy DIGI műholdas 

szolgáltatást azonos szerződésszámon meglévő vagy új szolgáltatással vagy szolgáltatásokkal 

egyidejű előfizetés nélkül igénybe vevő előfizetők részére az előfizetés megkötését követő első négy 

hónap időtartam alatt a roaming, a nemzetközi irányú hívások és a Mobil Vásárlás szolgáltatások 

nem elérhetők, ezeket a Szolgáltató az előfizetés megkötését követő 4. hónap elteltét követően 

aktíválja az előfizető erre vonatkozó igénylése esetén. 

 

8. Az ÁSZF „J” Mellékletében a J.1. FÜGGELÉK 6. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 

A díjcsomagokat havidíj kedvezmény, azaz DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) vagy DIGI műholdas 

szolgáltatást azonos szerződésszámon meglévő vagy új szolgáltatással vagy szolgáltatásokkal 

egyidejű előfizetés nélkül igénybe vevő előfizetők részére az előfizetés megkötését követő első négy 

hónap időtartam alatt a roaming, a nemzetközi irányú hívások és a Mobil Vásárlás szolgáltatások 

nem elérhetők, ezeket a Szolgáltató az előfizetés megkötését követő 4. hónap elteltét követően 

aktíválja az előfizető erre vonatkozó igénylése esetén. 

. 

 

 

 

 

Budapest, 2021. április 14. 

 

 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 


