
 

 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

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

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

alábbiakban részletezzük: 

 

1. Az ÁSZF „D” Mellékletébe az alábbi új szolgáltatás kerül bevezetésre: 

1.1.19 Nomadikus/helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

A nomadikus/helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás a hírközlő hálózathoz 

csatlakozó Előfizetők elérését teszi lehetővé. A szolgáltatás nem helyettesíti a helyhez kötött 

telefon és/vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatást. 

A szolgáltatást az Előfizető közvetlen IP alapú kapcsolaton keresztül veheti igénybe, amely 

lehetővé teszi, hogy az internet hálózat felhasználásával az Előfizető a belföldi és nemzetközi 

helyhez kötött és nem helyhez kötött távközlési hálózat felhasználóival kapcsolatot hozzon 

létre. Az előfizetői hozzáférési pont helye a szolgáltatás jellegéből adódóan változhat. A 

Szolgáltató biztosítja, hogy a Szolgáltatás Előfizetője az internetre csatlakozva a jelen 

Mellékletben feltüntetett hívásirányokat, a jelen Mellékletben meghatározott díjakon 

felhívhassa, illetve az Előfizető elérhető legyen azon hálózatokból, amelyekre vonatkozóan a 

Szolgáltatónak közvetlen vagy közvetett összekapcsolási szerződése van. A hívhatóságot és 

az internet hálózatból történő hívást a Szolgáltató nyújtja az Előfizető számára, míg az 

internet hozzáférést bármely megfelelő szolgáltatást nyújtó internet szolgáltatótól igénybe 

veheti az Előfizető. Az igénybevételhez szükséges nomadikus (SHS=21) számot és az 

azonosítókat a Szolgáltató biztosítja. A megfelelő internet kapcsolatról az Előfizetőnek kell 

gondoskodnia, biztosítania saját részére.  

A nomadikus / helytől független szolgáltatás jellemzője, hogy azt az Előfizető több földrajzi 

helyen is igénybe veheti, azaz a Szolgáltatást –arra alkalmas eszköz, végberendezés vagy 

kliens program segítségével nem csupán egy helyhez kötött hozzáférési ponton, hanem több 

különböző földrajzi helyen (több különböző hozzáférési ponton) is igénybe lehet venni. 

Az Előfizetőnek kell gondoskodnia a felhasználói adatainak biztonságról, illetve arról, hogy 

hozzáférése ne kerülhessen illetéktelen személyhez. 

 

2. Az ÁSZF „D” Mellékletének 1. számú Függelékébe az új szolgáltatáshoz kapcsolódó 

díj kerül bevezetésre: 

Nomadikus szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak: 

Díjtétel neve Bruttó díjak (Ft) 

Havidíj 900 

Hívásirány Bruttó díjak (Ft) 

Saját hálózat  0 

Helyi vonalas hívás  6,25 

Belföldi távolsági vonalas hívás  6,25 

Belföldi T-Mobile hívás  29,5 

Belföldi Telenor hívás  29,5 

Belföldi Vodafone hívás 29,5 

Kapcsolási díj  0 

Romániai DIGI vonalas hálózat hívásának 

díja egységesen a nap 24 órájában 

0 

 



 

 

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: új szolgáltatás bevezetése. 

 

Budapest, 2013. augusztus 30. 

 

     Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

http://www.digi.hu/aszf

