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Tisztelt Előfizetőink! 

 

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

Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. április 1. napjától hatályba lépő módosításait az 

alábbiakban részletezzük: 

 

1. Az ÁSZF törzs 7.4.1 pontja az alábbiakban módosul: 
7.4.1. A Felek jogai a szolgáltatás hibás teljesítése esetén  
Az Előfizetői Szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a Szolgáltató az Előfizető 
vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével.  
Az Előfizető ezen kívül meghatározott mértékű kötbérre jogosult.  
A Szolgáltató mentesül a kártérítési felelőssége, illetve kötbér fizetési kötelezettsége alól, ha 
bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése, illetőleg a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, 
ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 
Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy 
az Előfizető a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az 
adott helyzetben elvárható.  
Amennyiben az Előfizetőt a Szolgáltató hibás vagy késedelmes teljesítése miatt kár érte, 
azonban a jelen ÁSZF rendelkezései szerint kötbér nem illeti meg, vagy álláspontja szerint az 
igazolt kára a jelen ÁSZF-nek megfelelően számított kötbér mértékét meghaladja, kárigényét 
a Szolgáltatónál külön kell jeleznie. Ez esetben a Szolgáltató 30 napon belül kialakítja a 
kárigénnyel kapcsolatos álláspontját, s arról az Előfizetőt értesíti. 

 
2. Az ÁSZF törzs 7.5 pontja az alábbiakban módosul: 
A Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként 
valósnak bizonyult hibát 72 órán belül kijavítani.  
Ha e határidőn belül a hiba kijavítására nem képes, abban az esetben a Szolgáltató kötbér 
megfizetésére köteles.  
Az Előfizetőt nem illeti meg kötbér, ha: 

a. a hibát nem a jelen ÁSZF-ben írtak szerint jelentették be; 
b. a hibát a Szolgáltató a bejelentést követően a hiba elhárítására meghatározott 

időtartam alatt elhárította; 
c. a javítás elhalasztását az Előfizető kérte; 
d. a hiba okát az Előfizető idézte elő; 

a hiba elhárítása, illetve javítása az Előfizetőnek felróhatóan nem valósult meg 
határidőben. 
 

3. Az ÁSZF „A”, „C” és „D” Mellékletek 3. számú Függelékeiből törlésre kerül: 
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az általa elvégzett szerelés 
során a fenti anyagok bármelyike felhasználásra kerül, úgy azt az Előfizető részére 
kiszámlázza, valamint hogy az általa biztosított akciók, kedvezmények keretében a fenti 
áraktól eltérő díjszabást állapítson meg. 

 
4. Az ÁSZF „B” Melléklet 2. számú Függelékének 9.1.1 pontja az alábbiakban 

módosul: 
9.1.1 A mérést végző munkatársak feladata:  
A fenti mérési pontokon, kalibrált műholdas mérőműszerrel meg kell mérni valamennyi 
frekvencia és polár:  
 - bithibaarány hibajavítás előtt 
 - bithibaarány hibajavítás után 

- modulációs hibaarányát 
- jel-zaj viszonyát  
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megnevezés célérték: 
bithibaarány hibajavítás előtt < 0,003 
bithibaarány hibajavítás után < 0,00000001 
modulációs hibaarány > 8 dB 
jel-zaj viszony > 9 dB 

 
5. Az ÁSZF „B” Melléklet 3. számú Függelékéből törlésre kerül: 

Egyéb havi díjak 

Csökkentett Szolgáltatás díja (ha valamely hiba 
tartósan nem elhárítható) 

1.000 Ft 

 
 

6. Az ÁSZF „E” Mellékletében feltüntetett csatornakiosztás módosul. 
 
7. Az ÁSZF „E” Mellékletében feltüntetett csatornák szerepeltetésének vállalt 

időpontja 2013. április 30-ra módosul. 
 

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 aktualizálása és szövegének pontosítása, előfizetőkre vonatkozó díj 

kivezetése, csatornakiosztásban bekövetkezett változás, csatornák szerepeltetésének vállalt időpontja 

módosul. 

 

Budapest, 2013. március 1. 

 

     Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

http://www.digi.hu/aszf

