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Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 2023. 

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

 

1. Az ÁSZF Törzse az alábbiakban módosul: 
A törzs 1.2.1. és az 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A Szolgáltató központi ügyfélszolgálati irodájának elérhetősége 2022. december 12. napjától az 
alábbi: 
 
1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A, 1 em. 
Az Árkád Bevásárlóközpontban működtetett központi Ügyfélszolgálati iroda nyitvatartása: 
Hétfő – szombat: 10:00 – 21:00 
Vasárnap: 10:00 – 19:00 

 
A törzs 7.1.14. A Szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége az Egyedi Előfizetői Szerződés 
megszűnése esetén pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnésekor az Előfizető túlfizetése esetén a Szolgáltató a 
túlfizetés mértékéig, az Előfizető által megjelölt bankszámlaszámra vagy postai címre teljesítve 
köteles a díjvisszatérítésre 90 napon belül. 
 

2. Az ÁSZF E Melléklete az alábbiakban módosul: 
• A hatoscsatorna adása kikerül digitális kínálatunkból. Érintett terület: a Digi Kft. teljes 

szolgáltatási területe. 
 

• A Jazz TV adása bekerül digitális kínálatunkba. Érintett terület: a Digi Kft teljes 
szolgáltatási területe. 

 
• A PAX TV adása kikerül műholdas kínálatunkból. Érintett terület: a Digi Kft. műholdas 

szolgáltatása. 
 

• A Fit TV adása kikerül digitális kínálatunkból. Érintett terület: a Digi Kft. teljes 
szolgáltatási területe. 

• A Globo TV adása bekerül digitális kínálatunkba. Érintett terület: DDigiInvi 
 

• A korábbi I-TV Zrt. kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztásokat érintő 
változások: 

 
Soltvadkert: Az EWTN (volt Bonum TV) műsora és az Apostol TV kerül be a digitális 
terjesztési platformba. 
Akasztó: Az EWTN kerül be új csatornaként a digitális csomagba. 

 
3. Az ÁSZF G Melléklete az alábbiakban módosul: 

 
A G Melléklet bővül az 1.10 Kábeles szolgáltatás szerelési díj akció ponttal: 
 
1.10 Kábeles szolgáltatás szerelési díj akció 
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A jelen pontban feltüntetett akció 2023. január 1-től visszavonásig érvényes, egyéb 
kedvezményekkel összevonható.  
Az akcióban 12 hónapos határozott időtartamú új előfizetői szerződés megkötése esetén a 
szolgáltatás kiépítése kedvezményes szerelési díjjal érhető el. 
 

Szolgáltatás csoport 
Vételi pontok 
száma 

ÁSZF 
szerinti 
szerelési 
díj  

Kedvezményes 
szerelési díj  

Egy kábeles 
szolgáltatás 
megrendelése esetén 

1 vételi pont 6 000 Ft 0 Ft 
2 vételi pont 8 000 Ft 0 Ft 

3 vételi pont 10 000 Ft 0 Ft 
Két kábeles 
szolgáltatás egyidejű 
megrendelése esetén  

2 vételi pont 8 000 Ft 0 Ft 

 kettőnél több 
vételi pont 

10 000 Ft 0 Ft 

Három kábeles 
szolgáltatás egyidejű 
megrendelése esetén  

3 vagy több vételi 
pont 

12 000 Ft 0 Ft 

 
Az egyszeri díjkedvezményre azon új és meglévő előfizetők jogosultak, akik kábeles 
szolgáltatásukat tartalmazó előfizetői szerződésüket, 12 hónapos határozott időtartamú 
nyilatkozattal rendelik meg.  
 
Az egyszeri díjkedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy az előfizetés folyamatos - 12 hónapig 
történő - igénybevétele a DIGI vezetékes díjcsomag egyikére történő előfizetése esetén, továbbá, az 
előfizetési díj határidőben történő megfizetése.  
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 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.  
 

4. Az ÁSZF I Melléklete az alábbiakban módosul: 
Az I Melléklet 1.1.10 Modemes díjcsomagok pontból az alábbiakat töröltük: 
 

Díjcsomag RITMO 

E-mail fiók (Mbyte) 1 x 30 

Web tárhely (Mbyte) 30 

 
Boconád, Detk, Domoszló, Erk, Halmajugra, Jászapáti, Jászdózsa, Jászszentandrás, Kisnána, Ludas, 
Markaz, Nagyfüged, Tarnaméra, Tarnaörs, Tarnazsadány, Vécs, Visznek, Zaránk (a korábban a 
Greencom Hungary Kft. szolgáltatási területén érvényes csomagok) 
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Díjcsomag D 5 D 10 D 20 D 40 D 80 
E-mail fiók (Mbyte) 1x30 1x30 1x30 1x30 1x30 
Web tárhely (Mbyte) 30 30 30 30 30 

 
Kerekegyháza, Oroszlány bizonyos részein (a korábban a Greencom Hungary Kft. szolgáltatási 
területén érvényes csomagok) 
 

Díjcsomag D 5 D 10 D 20 

E-mail fiók (Mbyte) 1x30 1x30 1x30 

Web tárhely (Mbyte) 30 30 30 

 
Az I Melléklet 1.1.12 Kis- és középvállalkozások részére kínált díjcsomagok pontból az alábbiakat 
töröltük: 
 

Internet 
szolgáltatás 

DIGINet 
Növekedés 100 

DIGINet 
Növekedés 500 

DIGINet 
Növekedés 
1000 

E-mail fiók 1x30 Mbyte 2x30 Mbyte 3x 30 Mbyte 
Webtárhely  300 Mbyte 300 Mbyte 300 Mbyte 

 
Az I Melléklet 1.1.14 Üzleti Előfizetők részére nyújtott egyéb szolgáltatások pontja az 
alábbiakban módosul: 
 
A szolgáltatások kizárólag nagyvállatai előfizetői díjcsomaghoz előfizetése esetén igényelhető. A 
jogosult díjcsomagok köre jelen ÁSZF 1.1.13-as pontjában került meghatározásra. 

 

 

Az ÁSZF mellékletei módosultak, az új mellékletek és további információ a www.digi.hu weboldalunkon, az 

ügyfélszolgálati irodáinkban, vagy a 1272-es, helyi tarifával, illetve DIGI hálózatból díjmentesen hívható 

telefonszámunkon keresztül érhető el, ahol kollégáink készséggel állnak a rendelkezésre. 

Budapest, 2022. december 22. 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 


