
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaság) Általános Szerződési Feltételeinek (a 

továbbiakban: ÁSZF) 2014. július 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

1. Az ÁSZF „A”, „B”, „C” és „D” Mellékletek 2. sz. Függelékeinek 1.2 pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

Új hozzáférés létesítésnek minősül az első hozzáférés létesítés, az előfizetőnél további hozzáférés létesítés, 

ha a létesítés fizikai megvalósítást igényel helyhez kötött előfizetői hozzáférés igénybevétele esetén. 

 

2. Az ÁSZF „A” Melléklet 1. sz. Függeléke az alábbiak szerint módosul: 

 

A Szolgáltató 2011. május 8-tól alkalmazandó kábeltévés előfizetési díjai területi 

bontásban: 

Terület Szolgáltatás Bruttó 

Esztergom 

Közszolgálati csomag 980 Ft 

DIGI MINI 1400 Ft 

DIGI+ 3100 Ft 

Közületi csomag 3024 Ft 

 

3. A „C” Melléklet 5. pontja az alábbiakkal módosul: 

A Szolgáltató kizárólag Magyarország területén belül – a Telenor Magyarország Zrt. besugárzási 

területén - nyújtja a Mobilinternet Szolgáltatást. 

 

4. A „C” Melléklet 1. sz. Függelékének 1.5 pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Díjcsomag 
DIGI Net 
mobil 1 

DIGI Net 
mobil 2 

DIGI Net 
mobil 4 

DIGI Net 
mobil 9 

DIGI Net mobil 15 

Maximális  le- 
és feltöltési 

sebesség 
(Mbps) 

2/1 3/1 7/1 9/2 15/2 

Előfizetési 
díjban foglalt 

forgalmi 
keret (GB) 

1 

(ingyenes 
Facebook, 
Twitter, 
Gmail 

használat) 

2 

(ingyenes 
Facebook, 
Twitter, 
Gmail 

használat) 

4 

(ingyenes 
Facebook, 
Twitter, 
Gmail 

használat) 

9 

(ingyenes 
Facebook, 
Twitter, 
Gmail 

használat) 

15 
nappali + 30 éjszakai 

keret* 

Garantált le-, 
és feltöltési 

sebesség 
(Mbps) 

0 



 

Forgalmi 
keret 

túllépése 
esetén (Kbps) 

Túlforgalmazási díj: 0 Ft. 
A havidíjban foglalt adatmennyiség 

elérése után 128/64 sávszélesség 
csökkentés. 

Túlforgalmazási díj: 0 Ft. A havidíjban 
foglalt adatmennyiség elérése után 
256/128 sávszélesség csökkentés. 

Előfizetési díj 2.095 Ft 2.415 Ft 4.445 Ft 6.350 Ft 8.765 Ft 
*30 GB extra adatkeret éjszaka: használható minden forgalmi típusra 00:00 és 07:00 óra között. 

 

5. Az ÁSZF „D” Melléklet 2. sz. Függelékének 3.3 pontja az alábbiak szerint módosul: 

 Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében 

a jogszabályok által előírt módon történő szünetelése. 

 

6. Az ÁSZF „E” és „E.1” Mellékleteiben feltüntetett csatornák szerepeltetésének vállalt időpontja 

2014. július 31-re módosul. 

 

7. Az ÁSZF „E” Mellékletében feltüntetett csatornák az alábbiak szerit módosulnak: 

A kábeltelevíziós csatornakiosztás változásai: 

 a digitális programcsomagba bekerül a Paramount Channel: Budapesten 730 MHz-en, Debrecenben 

738 MHz-en, a többi városban 722 MHz-en; 

 a budapesti analóg és digitális programkínálata Mende és Sülysáp településeken is elérhető; 

 a gellénházi analóg programkínálatba bekerül a SuperTV2; 

 a debreceni programkínból kikerül a TV Polonia; 

 az M1 regionális kikerül a debreceni programkínálatból, helyette az M1-et továbbítjuk. 

 

A fenti módosításokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket: 

Amennyiben Előfizető a módosított feltételeket nem fogadja el, úgy kifejezett nyilatkozatával jogosult a szerződést 

azonnali hatállyal, írásban felmondani a Szolgáltató módosítás tárgyában megküldött értesítését követő 8 napon belül. 

Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, úgy 15 napon belül további 

jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az 

előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott 

időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. 

Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői 

szerződést, a Szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény 

összegét.  

Az ÁSZF teljes, egységes szerkezetű formában közzétételre került a www.digi.hu/aszf oldalon, valamint 

Ügyfélszolgálatainkon. 

Az ÁSZF módosítás indoka: ÁSZF szövegének pontosítása, hatósági kötelezés, díjcsomag módosítás, csatornakiosztásban 

bekövetkezett változás, csatornák szerepeltetésének vállalt időpontja módosul. 

 

Budapest, 2014. május 30. 

 

      Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

http://www.digi.hu/aszf

