
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.  
    Levelezési cím: 1385 Budapest, Pf.: 832. Tel: 1272  E-mail cím: ugyfelszolgalat@digikabel.hu 

Előfizetői szerződés módosítása  

NÉVÁTÍRÁS IGÉNYBEJELENTŐ 
egyéni és üzleti előfizetők számára   

  

Szolgáltató neve:  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.  

Székhelye:  1134 Budapest, Váci út 35.  

Postacíme:   1385 Budapest, Postafiók: 832.  

Cégjegyzékszáma:   01-09-667975 

Központi ügyfélszolgálat telefonszáma:   1272 

Ügyfélszolgálat internetes elérhetősége (e-mail):  ugyfelszolgalat@digikabel.hu   

Hibabejelentő elérhetősége:  1272 

Internetes honlap elérhetősége:  www.digi.hu  

Egyedi előfizetői szerződés száma:    Ügyintéző:  

  

Átíráshoz hozzájáruló (lemondó/régi) előfizető adatai:  

Előfizető neve,  

  

cégneve:  

Lakóhelye/Tartózkodási  

  

helye/Székhelye:  

Természetes személy Előfizető további adatai:  

Egyéni elfőzető születési neve:    

Anyja születési neve:    

Előfizető születési helye, ideje:    

Nem természetes személy előfizető további adatai:  

Cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma:    

Képviselő megnevezése*:    

Meghatalmazott neve*:    

  

Előfizető telefonszáma:    Ügyfél-azonosító:  
  

Átírás jogcíme:  

   családtag     adásvétel     bérlet     egyéb:  

Az átíráshoz hozzájáruló Előfizető nyilatkozata:  

Jelen szerződés módosítás aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az előfizetésemben lévő, Előfizetői Szerződésemben szereplő szolgáltatást az 

átírást kérő nevére a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. átírja. Egyidejűleg kötelezettséget vállalok arra, hogy az átírás időpontjáig teljesített 

szolgáltatások ellenértékét a nevemre szóló számlák alapján kiegyenlítem.  

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az átírást kérő előfizető az Előfizetői Szerződéstől eláll, úgy az eredeti szerződéses állapot, vagyis az 

Előfizetői Szerződés köztem és a Szolgáltató között helyreáll. Az Előfizetői Szerződés ebben az esetben köztem és a Szolgáltató között folytatódik 

tovább, mintha a jelen szerződésmódosítás létre sem jött volna.  

Az átírást igénylő Előfizetőnek lehetősége van az átírást igénylő előfizető alapszolgáltatását leváltani a mindenkori promóciónak megfelelő 

szolgáltatásra az akciós feltételek és az ÁSZF rendelkezései szerint, így igénybe veheti az aktuális meglévő előfizetőknek szóló akciós ajánlatokat. 

Az aktuális ajánlatok elérhetőek a www.digi.hu weboldalon, a 1272-es telefonszámon, vagy a DIGI Pontokban, továbbá Előfizetőnek lehetősége van 

jelen igénybejelentőn jelezni telefonos tájékozódási szándékát. Amennyiben Előfizető jelzi, hogy az aktuális ajánlatokról bővebb tájékoztatást kér, a 

Szolgáltató munkatársai telefonon keresztül felkeresik.  

Bővebb tájékoztatást szeretnék kapni az aktuális ajánlatokról:     Igen     Nem  

Az átírást kérő (átvállaló/új) előfizető adatai:  

Előfizető neve,  

  

cégneve:  

Lakóhelye/Tartózkodási  

  

helye/Székhelye:  

Előfizetői hozzáférési  

 pont 

helye:  

Előfizető számlázási  

  

címe:  

Természetes személy Előfizető további adatai:  

Egyéni elfőzető születési neve:    

Anyja születési neve:    

Előfizető születési helye, ideje:    

Nem természetes személy előfizető további adatai:  

Cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma:    

http://www.digi.hu/
http://www.invitel.hu/


Adószáma*:    

Pénzforgalmi számlaszáma:  

- -   

Képviselő megnevezése*:    

Meghatalmazott neve*:    

Az Előfizető kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségei**:  

E-mail cím***:  Mobiltelefonszám***:  

Értesítési cím:  Fax száma:  

Telefonszám:  Kapcsolattartó neve*:  

* Nem kötelező adat.  

** Egy adat megadása kötelező.  

*** Mobilinternet szolgáltatás vagy eszközös megrendelés esetén kötelező megadni  
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  Levelezési cím: 1385 Budapest, Postafiók 832. Tel: 1272  E-mail cím: ugyfelszolgalat@digikabel.hu  

Előfizetői szerződés módosítása  

NÉVÁTÍRÁS IGÉNYBEJELENTŐ 
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Az átírást kérő Előfizető kötelezettségvállalása:  

Kérem a fenti Egyedi előfizetői szerződésben foglalt szolgáltatás nevemre történő átírását. A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. és a jogelőd 

(átíráshoz hozzájáruló) előfizető között létrejött előfizetői szerződést, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit megismertem, azokat 

magamra nézve kötelezően elfogadom.   

Tudomásul veszem, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásait a módosított Előfizetői Szerződésben és az igénybe vett elektronikus 

hírközlési szolgáltatásra vonatkozó mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) foglaltak szerint nyújtja.   

Átírás esetén, annak megtörténtét követően a szolgáltatásokról szóló számlát az új Előfizető rendezi, és annak megosztásáról a volt előfizetőnek és 

az átírást kérőnek kell megállapodnia  

Tudomásul veszem, hogy díjfizetési kötelezettségem az átírás napjával kezdődik, ezen időpontot követően a részemre megküldött számlákat 

határidőben kiegyenlítem.  

Tudomásul veszem, hogy az átírás teljesítéséért a Szolgáltató ÁSZF-jének mellékletét képező Díjszabásban meghatározott összegű átírási díjat kell 

fizetni az átírást kérőnek. Amennyiben azonban egyéni előfizetői kategóriájú állomásnak üzleti/intézményi előfizető részére történő átírása 

szükséges, a Szolgáltató az átírási díj helyett a mindenkor hatályos Díjszabásban az üzleti és az egyéni vonal létesítésére meghatározott normál 

belépési díjak különbözetét számolja fel.  

Tudomásul veszem, hogy a jelen dokumentum kézhezvételét követő 14 napon belül jogosult vagyok elállni az előfizetői szerződéstől. Ebben az 

esetben az átíráshoz hozzájáruló előfizető és a Szolgáltató között helyreáll az Előfizetői Szerződés, mintha a jelen szerződésmódosítás létre sem 

jött volna.   

Tudomásul veszem továbbá az alábbi tájékoztatást:  

Az elállás jogát az Előfizető a Szolgáltató honlapján található nyilatkozatmintával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja. 

Nyilatkozatát az Előfizető az ügyfélszolgálati elérhetőségeken teheti meg (telefonon, e-mailben, személyesen DIGI Pontban, levélben). Az elállási 

jogot az Előfizető határidőben gyakorolja, ha a fent megjelölt határidő előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.  

Tudomásul veszem a Szolgáltató alábbi tájékoztatását:  

A Szolgáltató és az Előfizető az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos panaszokat az ÁSZF Törzsben foglaltak szerint közvetlenül rendezheti. Ha az 

Előfizetőnek az előfizetői szerződéssel vagy az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos reklamációja van, az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia. A 

reklamációt valamennyi ügyfélszolgálati elérhetőségen meg lehet tenni. Az eljáró szervezeti egység a reklamációt 30 napon belül kivizsgálja, és 

ennek eredményéről az Előfizetőt értesíti.  Ha a felek egymással nem tudnak megegyezni, a Szerződésből eredő vitájuk ügyében az egy éves 

elévülési időn belül a területileg illetékes hírközlési hatósághoz, ezen belül a Média és Hírközlési Biztoshoz, a területileg illetékes fogyasztóvédelmi 

szervekhez (Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez), illetve békéltető testülethez (illetékes Pest Megyei Békéltető Testület: 1055 

Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV-emelet 2) vagy bírósághoz fordulhatnak. Az eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos további információkat 

az ÁSZF Törzs tartalmazza.   

A Szolgáltatóra vonatkozik a Direkt és Interaktív Marketing Szövetség Etikai kódexe és a Magyar Reklámszövetség Magyar reklámetikai kódexe, 

melyek honlapunkon letölthetőek  

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. nyilatkozata:  

Az átírást kérő előfizető által fizetendő díj jogcíme: névátírási díj, melynek összege: ……………………………… (bruttó Ft)  

Az átírás időpontja: ………………………………………………………… (A kérelmet legalább az átírás kért időpontját megelőzően 5 nappal be kell 

nyújtani a Szolgáltatóhoz.)   

Az átíráshoz hozzájáruló előfizető a rendelkezésre álló adatok szerint …………………………. hóra kibocsátott …………….. Ft összegű számláját 

kiegyenlítette. Az átíráshoz hozzájáruló előfizetőt az átírás időpontjáig teljesített, az alábbiakban felsorolt hónapokra esedékes számlák terhelik:  

……………………………………  

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. a felek szerződés módosítási kérelméhez hozzájárul, és azt jelen módosításban írottaknak megfelelően teljesíti. 

Jelen szerződés módosítás három példányban készül, egy példány az átírást kérő előfizetőt, egy példány az átíráshoz hozzájáruló előfizetőt, egy 

példány a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-t illeti.  

  

Kelt.: ……………………………………..  

  

  

…………………………………….………….  …………………………………………  ……………………………………  

Átíráshoz hozzájáruló előfizető (cégszerű) aláírása  Átírást kérő előfizető (cégszerű) aláírása  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.   

  

  


