Tisztelt Előfizetőink!

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 2022.
október 1. napjától hatályba lépő további módosításait az alábbiakban részletezi:

1. Az ÁSZF „A” Melléklete az alábbiakkal bővül:
2.5 FilmBox + szolgáltatás
A FilmBox + szolgáltatás a Mediabox Broadcasting International Limited (a továbbiakban:
„Médiaszolgáltató”) lekérhető prémium médiaszolgáltatása, melyet a Szolgáltató a
Médiaszolgáltatóval kötött megállapodás alapján terjeszt a jogosított felhasználónak minősülő
Előfizetők részére. A FilmBox + szolgáltatáson keresztül elérhető
védelemmel ellátott védett tartalmat (a továbbiakban: „FilmBox + Tartalom”) a Médiaszolgáltató
állítja össze, a tartalommal kapcsolatban a DIGI, mint Szolgáltató minden felelősséget kizár. A
FilmBox + szolgáltatás kizárólag Magyarország területén vehető igénybe. A FilmBox + Tartalom a
Médiaszolgáltató által meghatározott időszakban hozzáférhető a jogosított felhasználónak minősülő
Előfizetők részére azzal, hogy az adott FilmBox + Tartalomra vonatkozó időablakban a Jogosított
Felhasználó korlátlan számban nézheti meg az adott FilmBox + tartalmat.
A FilmBox + szolgáltatáshoz való hozzáférés a 18. életévét betöltött Előfizető (a továbbiakban:
Jogosított Felhasználó) részére biztosított az alábbiak szerint:
A Filmbox Pak prémium csomagban nyújtott FilmBox + szolgáltatást azon Előfizetők vehetik igénybe,
akik rendelkeznek a Szolgáltatónál IPTV vagy digitális kábeltelevíziós technológiával lefedett
szolgáltatási területen a FilmBox + szolgáltatáshoz való hozzáférést is biztosító FilmBox Pak
prémium csomag igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződéssel.
Az „önálló” FilmBox + szolgáltatást azon Előfizetők vehetik igénybe, akik rendelkeznek a
Szolgáltatónál kábeles vagy műholdas, televízió szolgáltatást tartalmazó Előfizetői szerződéssel
(független attól, hogy az Internet szolgáltatást a DIGI-től veszik-e igénybe).
A FilmBox + szolgáltatás kereskedelmi vagy egyéb, üzleti tevékenységgel összefüggő célból nem
vehető igénybe, azaz csak végfelhasználóként vehető igénybe.
A FilmBox + szolgáltatás igénybevételéhez előzetesen felhasználóként regisztrálni kell a
www.filmbox.com honlapon.
A FilmBox + szolgáltatáshoz való hozzáférés további feltétele mobil és táblagépek esetében a FilmBox
+ alkalmazás letöltése a Play áruházból (Android rendszerű készülék esetén), vagy az App Store
rendszerből (Apple iOS rendszerű készülék esetén). A FilmBox + szolgáltatás igénybevételére
alkalmas eszköz lehetnek a https://app.filmbox.com/hu/app/page/frequently-asked-questions
oldalon felsorolt eszközök, így – többek között - számítógép, mobil telefon tablet és connected TV. A
Jogosított Felhasználók regisztrációja és a hozzáférési jogosultságának ellenőrzése a
www.filmbox.com oldalon történik. Kizárólag olyan eszközök alkalmasak a FilmBox + Tartalmak
lejátszására, amelyek megfelelnek a mindenkori http://www.filmbox.com oldalon található technikai
követelményeknek. Továbbá bizonyos eszközök nem támogatják a mobil hálózaton való
műsorterjesztést.
Ezen oldal ellenőrzése minden új eszköz vásárlása, illetve regisztrációja előtt elengedhetetlenül
szükséges.
A FilmBox Pak prémium csomag előfizetési díja magában foglalja a FilmBox + szolgáltatás
igénybevételének díját.

2.5.1 FilmBox + Interfész letöltése
A FilmBox + Interfész az SPI International tulajdonában lévő és az SPI által rendelkezésre bocsátott
player vagy felhasználói interfész alkalmazás, amely lehetővé teszi a FilmBox + Tartalmak elérését a
Jogosított Felhasználó által használt eszközön. Mobil telefon és tablet esetében a Jogosított
Felhasználó köteles a FilmBox + alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az Apple App Store
rendszerből letölteni. Számítógép esetében a FilmBox + alkalmazás az Interneten keresztül, a
www.filmbox.com weboldalon bármely Jogosított Felhasználó számára elérhető. connected TV
esetében a FilmBox + alkalmazás az eszközön, annak megvásárlása előtt telepítésre kerül, vagy az
Interneten keresztül bármely Felhasználó számára elérhető.
2.5.2. Felhasználói regisztrációk
Ha a Jogosított Felhasználó a FilmBox + Tartalmat első alkalommal kívánja igénybe venni, a
Jogosított Felhasználónak rendelkeznie kell érvényes DIGI Ügyfélkapu regisztrációval, ahol a
szolgáltatások menüpontban a FilmBox + aktiválás kiválasztásával tudja érvényesíteni a Felhasználó
a szolgáltatási hozzáférését. A belépéshez szükséges felhasználónév és jelszó az aktiválást követően,
az ügyfélkapu regisztrációval megegyező e-mail címre érkező elektronikus levelet tartalmazó
belépési adatokkal lehetséges a Felhasználó számára. A Felhasználó a streamingszolgáltatást az emailben lévő belépés gombra kattintva vagy közvetlenül a https://app.filmbox.com/ oldalon éri el.
2.5.3. Az autentikáció megtagadása
A Médiaszolgáltató megtagadja az Autentikációt és így a FilmBox + Tartalmakhoz való hozzáférést,
ha azt észleli, hogy a Jogosított Felhasználó bármilyen módon megpróbálja a FilmBox + Védett
Tartalom lekérésének korlátozását kijátszani.
Fenti jogosulatlan hozzáférésről a Médiaszolgáltató értesíti a Szolgáltatót akkor a Szolgáltató a
Jogosított Felhasználót eltiltja a FilmBox + Tartalomhoz való további hozzáféréstől.
2.5.4. FilmBox + Tartalom lekérése
A FilmBox + szolgáltatás keretében a FilmBox + Tartalmat a Szolgáltató on demand Streaming
keretében SD és HD formában terjeszti a hálózatán keresztül a Jogosított Felhasználók részére, oly
módon, hogy a FilmBox + Tartalmat kizárólag Jogosított Felhasználók által használt eszközön futó
FilmBox + felületen teszi elérhetővé.
A kiválasztott FilmBox + Tartalom lekérése kizárólag a Felhasználói Felületről lehetséges a
Felhasználói Regisztrációt követően. A Jogosított Felhasználó a Felhasználói Kódok megadásával
jogosult a Felhasználói Felületre belépni (a továbbiakban: "Belépés"). Belépésre csak akkor kerülhet
sor, ha a Médiaszolgáltató és a Szolgáltató a Jogosított Felhasználó hozzáférési jogosultságát
ellenőrizték. A FilmBox + Tartalomhoz való hozzáférés a Jogosított Felhasználó számára is csak
akkor engedélyezett, ha az általa használt eszköz IP címének vizsgálata alapján megállapítható,
hogy a FilmBox + Tartalmat Magyarország területén lévő eszközről kívánja elérni.
A FilmBox + szolgáltatás biztonsági rendszerének meghibásodása és/vagy megsértése esetén a
Szolgáltató jogosult a FilmBox + Tartalom terjesztését felfüggeszteni, a hiba- elhárításáig illetve a
szabálytalanság orvoslásáig.
2.5.5. FilmBox + szolgáltatás megszüntetése
A Szolgáltató és a Médiaszolgáltató közötti megállapodás bármely okból való megszűnése maga
után vonja a FilmBox + szolgáltatáshoz való hozzáférés megszűnését. Ilyen esetben a Szolgáltató 60
napos felmondási idővel írásban szünteti meg az erre vonatkozó szerződést, és a megszűnéssel egy

időben megszünteti a FilmBox + szolgáltatáshoz való további hozzáférést. A FilmBox + szolgáltatás
megszűnése nem érinti a Szolgáltató és az Előfizető között a Filmbox Pak prémium csomag és az
egyéb DIGI hírközlési szolgáltatások igénybevételére kötött előfizetői szerződések hatályát.
2. Az ÁSZF „E.1” Melléklete az alábbiakban módosul:
Az Apostol TV és EWTN csatornák adásai bekerülnek digitális kínálatunkba. Érintett terület: a Digi
Kft teljes szolgáltatási területe

3. Az ÁSZF „G” Mellékletének 1.4 pontja (HBO akció) az alábbiakban módosul:
1.4 HBO akció
A jelen pontban feltüntetett akció 2022. október 1. napjától visszavonásig érvényes, más
kedvezménnyel nem vonható össze.
1.4.1 Konstrukciók:
A kedvezmény mértéke 12 havi határozott idejű szerződés esetén:
Díjcsomag

Listaár

Kedvezményes ár

HBO Super Pak

3.000 Ft

2.490 Ft

HBO Super Maxpak

3.600 Ft

2.990 Ft

1. Az ÁSZF „G” Melléklete az alábbiakkal bővül:
2.32. HBO akció
A jelen pontban feltüntetett akció 2022. március 8. napjától 2022. szeptember 30. napjáig érvényes,
más kedvezménnyel nem vonható össze.
2.32.1 Konstrukciók:

A kedvezmény mértéke 12 havi határozott idejű szerződés esetén:
Díjcsomag

Listaár

Kedvezményes
ár az első két
hónapban

Kedvezményes
ár a harmadik
hónaptól

HBO Super
Pak

3.000
Ft

0 Ft

2.490 Ft

HBO Super
Maxpak

3.600
Ft

0 Ft

2.990 Ft

2.32.2 Az akció feltételei vezetékes szolgáltatás (kábeltelevízió, internet, telefon)
igénybevétele esetén:
Az Előfizető DIGI Smart CAM eszközt igényelhet HBO előfizetéséhez, amennyiben TV készüléke
kompatibilis a DIGI Smart CAM-mel. Amennyiben szükséges a csatorna vételéhez, 1db HD box vagy
1db (első) DIGI Smart CAM bérleti díját a Szolgáltató elengedi, egészen addig, amíg az Előfizető
HBO csatornára előfizet. Előfizetési szerződésenként összesen egy darab beltéri egység lehet
díjmentes, amennyiben az Előfizetőnek a Szolgáltató már biztosított térítésmentesen HD Box-t
vagy DIGI SMART CAM-t, további eszköz térítésmentes igénybevételére az Előfizető az akció
keretében nem jogosult.
Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig
történő igénybevétele, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése.
Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás bekapcsolásától/eszköz átadásától számítva a
kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes
felmondás útján határozott idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás
miatti korlátozást követően a Szolgáltató általi felmondás útján – megszűnik, az általa igénybe
vett kedvezményeket Szolgáltató jogosult kiszámlázni részére.
Tekintettel arra, hogy a HBO szolgáltatás igénybevételének a televízió szolgáltatásra való
előfizetés és annak igénybevétele előfeltétel, így Előfizető tudomásul veszi, hogy a határozott
időtartamra kötött előfizetői szerződése a televízió szolgáltatás igénybevételére is kiterjed, a
televízió szolgáltatás felmondása a határozott időtartamra szóló szerződésének (HBO) a
felmondását is magával vonja.
2.32.3. Az akció feltételei műholdas szolgáltatás igénybevétele esetén:
Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig
történő igénybevétele, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése.
Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás bekapcsolásától/eszköz átadásától számítva a
kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes
felmondás útján határozott idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás
miatti korlátozást követően a Szolgáltató általi felmondás útján – megszűnik, az általa igénybe
vett kedvezményeket Szolgáltató jogosult kiszámlázni részére.
Tekintettel arra, hogy a HBO szolgáltatás igénybevételének a televízió szolgáltatásra való
előfizetés és annak igénybevétele előfeltétel, így Előfizető tudomásul veszi, hogy a határozott
időtartamra kötött előfizetői szerződése a televízió szolgáltatás igénybevételére is kiterjed, a
televízió szolgáltatás felmondása a határozott időtartamra szóló szerződésének (HBO) a
felmondását is magával vonja.

4. Az ÁSZF „K” Melléklete az alábbiakkal bővül:
7. FilmBox + szolgáltatás
A FilmBox + szolgáltatás a Mediabox Broadcasting International Limited (a továbbiakban:
„Médiaszolgáltató”) lekérhető prémium médiaszolgáltatása, melyet a Szolgáltató a
Médiaszolgáltatóval kötött megállapodás alapján terjeszt a jogosított felhasználónak minősülő
Előfizetők részére. A FilmBox + szolgáltatáson keresztül elérhető
védelemmel ellátott védett tartalmat (a továbbiakban: „FilmBox + Tartalom”) a Médiaszolgáltató
állítja össze, a tartalommal kapcsolatban a DIGI, mint Szolgáltató minden felelősséget kizár. A
FilmBox + szolgáltatás kizárólag Magyarország területén vehető igénybe. A FilmBox + Tartalom a
Médiaszolgáltató által meghatározott időszakban hozzáférhető a jogosított felhasználónak
minősülő Előfizetők részére azzal, hogy az adott FilmBox + Tartalomra vonatkozó időablakban a
Jogosított Felhasználó korlátlan számban nézheti meg az adott FilmBox + tartalmat.
A FilmBox + szolgáltatáshoz való hozzáférés a 18. életévét betöltött Előfizető (a továbbiakban:
Jogosított Felhasználó) részére biztosított az alábbiak szerint:
A Filmbox Pak prémium csomagban nyújtott FilmBox + szolgáltatást azon Előfizetők vehetik
igénybe, akik rendelkeznek a Szolgáltatónál IPTV vagy digitális kábeltelevíziós technológiával
lefedett szolgáltatási területen a FilmBox + szolgáltatáshoz való hozzáférést is biztosító FilmBox
Pak prémium csomag igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződéssel. Az „önálló” FilmBox +
szolgáltatást azon Előfizetők vehetik igénybe, akik rendelkeznek a Szolgáltatónál kábeles vagy
műholdas, televízió szolgáltatást tartalmazó Előfizetői szerződéssel (független attól, hogy az
Internet szolgáltatást a DIGI-től veszik-e igénybe).
A FilmBox + szolgáltatás kereskedelmi vagy egyéb, üzleti tevékenységgel összefüggő célból nem
vehető igénybe, azaz csak végfelhasználóként vehető igénybe.
A FilmBox + szolgáltatás igénybevételéhez előzetesen felhasználóként regisztrálni kell a
www.filmbox.com honlapon. A FilmBox + szolgáltatáshoz való hozzáférés további feltétele mobil és
táblagépek esetében a FilmBox + alkalmazás letöltése a Play áruházból (Android rendszerű
készülék esetén), vagy az App Store rendszerből (Apple iOS rendszerű készülék esetén). A FilmBox +
szolgáltatás
igénybevételére
alkalmas
eszköz
lehetnek
a
https://app.filmbox.com/hu/app/page/frequently-asked-questions oldalon felsorolt eszközök, így
– többek között - számítógép, mobil telefon tablet és connected TV. A Jogosított Felhasználók
regisztrációja és a hozzáférési jogosultságának ellenőrzése a www.filmbox.com oldalon történik.
Kizárólag olyan eszközök alkalmasak a FilmBox + Tartalmak lejátszására, amelyek megfelelnek a
mindenkori http://www.filmbox.com oldalon található technikai követelményeknek. Továbbá
bizonyos eszközök nem támogatják a mobil hálózaton való műsorterjesztést. Ezen oldal ellenőrzése
minden új eszköz vásárlása, illetve regisztrációja előtt elengedhetetlenül szükséges. A FilmBox Pak
prémium csomag előfizetési díja magában foglalja a FilmBox + szolgáltatás igénybevételének díját.
7.1 FilmBox + Interfész letöltése

A FilmBox + Interfész az SPI International tulajdonában lévő és az SPI által rendelkezésre
bocsátott player vagy felhasználói interfész alkalmazás, amely lehetővé teszi a FilmBox +
Tartalmak elérését a Jogosított Felhasználó által használt eszközön. Mobil telefon és tablet
esetében a Jogosított Felhasználó köteles a FilmBox + alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az
Apple App Store rendszerből letölteni. Számítógép esetében a FilmBox + alkalmazás
az Interneten keresztül, a www.filmbox.com weboldalon bármely Jogosított Felhasználó számára
elérhető. connected TV esetében a FilmBox + alkalmazás az eszközön, annak megvásárlása előtt
telepítésre kerül, vagy az Interneten keresztül bármely Felhasználó számára elérhető.
7.2. Felhasználói regisztrációk
Ha a Jogosított Felhasználó a FilmBox + Tartalmat első alkalommal kívánja igénybe venni, a
Jogosított Felhasználónak rendelkeznie kell érvényes DIGI Ügyfélkapu regisztrációval, ahol a
szolgáltatások menüpontban a FilmBox + aktiválás kiválasztásával tudja érvényesíteni a
Felhasználó a szolgáltatási hozzáférését. A belépéshez szükséges felhasználónév és jelszó az
aktiválást követően, az ügyfélkapu regisztrációval megegyező e-mail címre érkező elektronikus
levelet tartalmazó belépési adatokkal lehetséges a Felhasználó számára. A Felhasználó a
streamingszolgáltatást az e-mailben lévő belépés gombra kattintva vagy közvetlenül a
https://app.filmbox.com/ oldalon éri el.
7.3. Az autentikáció megtagadása
A Médiaszolgáltató megtagadja az Autentikációt és így a FilmBox + Tartalmakhoz való
hozzáférést, ha azt észleli, hogy a Jogosított Felhasználó bármilyen módon megpróbálja a FilmBox
+ Védett Tartalom lekérésének korlátozását kijátszani.
Fenti jogosulatlan hozzáférésről a Médiaszolgáltató értesíti a Szolgáltatót akkor a Szolgáltató a
Jogosított Felhasználót eltiltja a FilmBox + Tartalomhoz való további hozzáféréstől.
7.4. FilmBox + Tartalom lekérése
A FilmBox + szolgáltatás keretében a FilmBox + Tartalmat a Szolgáltató on demand Streaming
keretében SD és HD formában terjeszti a hálózatán keresztül a Jogosított Felhasználók részére, oly
módon, hogy a FilmBox + Tartalmat kizárólag Jogosított Felhasználók által használt eszközön futó
FilmBox + felületen teszi elérhetővé.
A kiválasztott FilmBox + Tartalom lekérése kizárólag a Felhasználói Felületről lehetséges a
Felhasználói Regisztrációt követően. A Jogosított Felhasználó a Felhasználói Kódok megadásával
jogosult a Felhasználói Felületre belépni (a továbbiakban: "Belépés"). Belépésre csak akkor
kerülhet sor, ha a Médiaszolgáltató és a Szolgáltató a Jogosított Felhasználó hozzáférési
jogosultságát ellenőrizték. A FilmBox + Tartalomhoz való hozzáférés a Jogosított Felhasználó
számára is csak akkor engedélyezett, ha az általa használt eszköz IP címének vizsgálata alapján
megállapítható, hogy a FilmBox + Tartalmat Magyarország területén lévő eszközről kívánja elérni.
A FilmBox + szolgáltatás biztonsági rendszerének meghibásodása és/vagy megsértése esetén a
Szolgáltató jogosult a FilmBox + Tartalom terjesztését felfüggeszteni, a hiba- elhárításáig illetve a
szabálytalanság orvoslásáig.

7.5. FilmBox + szolgáltatás megszüntetése
A Szolgáltató és a Médiaszolgáltató közötti megállapodás bármely okból való megszűnése maga
után vonja a FilmBox + szolgáltatáshoz való hozzáférés megszűnését. Ilyen esetben a Szolgáltató
60 napos felmondási idővel írásban szünteti meg az erre vonatkozó szerződést, és a megszűnéssel
egy időben megszünteti a FilmBox + szolgáltatáshoz való további hozzáférést. A FilmBox +
szolgáltatás megszűnése nem érinti a Szolgáltató és az Előfizető között a Filmbox Pak prémium
csomag és az egyéb DIGI hírközlési szolgáltatások igénybevételére kötött előfizetői szerződések
hatályát.
5. Az ÁSZF „K” Mellékletének 2. függeléke (IPTV SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVEHETŐSÉGÉNEK
FÖLDRAJZI TERÜLETE) az alábbiakkal bővül:
2022.08.30 napjától Kövegy, Nagylak, Jásztelek és Jászboldogházának a Szolgáltató FTTH
hálózatával lefedett területe.
2022.09.05. napjától Iváncsának a Szolgáltató FTTH hálózatával lefedett területe.
2022.09.30. napjától Csabacsűd, Csárdaszállás, Geszt, Kétsoprony, Kőrösnagyharsány,
Mezőgyánnak, Egyházasdengelegnek, Héhalomnak a Szolgáltató FTTH hálózatával lefedett
területe.
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 rendelkezésére.

Budapest, 2022. szeptember 30.
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