Tisztelt Előfizetőink!
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési
Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2014. április 1. napjától hatályba lépő módosításait az
alábbiakban részletezi:
1. Az ÁSZF Törzs 7.1.5 pontját az alábbiakkal egészítjük ki:
A számlalevelek kézbesítése az Előfizető által megjelölt címen elhelyezett postaládába,
postafiókba vagy egyéb, a levelek fogadására alkalmas eszközbe történik.
2. Az ÁSZF Törzs 12.7 pontját az alábbiakkal egészítjük ki:
A Szolgáltató írásbeli fizetési felszólítása a díjtartozásra irányuló követelés elévülési idejét
megszakítja.
3. Az ÁSZF „A” Mellékletének 3. számú Függelékéből az alábbiakat töröljük:
Díjak és költségek
Díjtétel neve
Bruttó díj
SD beltéri egység bérleti díja
300 Ft/hó
HD beltéri egység bérleti díja
1.000 Ft/hó
DIGI Smart CAM bérleti díja
300 Ft/hó
A fenti díjak helyébe az alábbi költségek lépnek, melyeket a 2014. február 17-től
hatályos ÁSZF-ben is feltüntettünk:
Díjak és költségek
Díjtétel neve
Bruttó díj
SD beltéri egység bérleti díja
200 Ft/hó
HD beltéri egység bérleti díja
500 Ft/hó
DIGI Smart CAM bérleti díja
200 /hó
4. Az ÁSZF „E” és „E.1” Mellékleteiben feltüntetett csatornakiosztás módosul.
5. Az ÁSZF „E” és „E.1” Mellékleteiben feltüntetett csatornák szerepeltetésének vállalt
időpontja 2014. április 30-ra módosul.
6. Az ÁSZF „E.1” Mellékletében a csatornák polarizáció szerinti felsorolását töröljük
és az alábbi bekezdéssel bővítjük:
A Szolgáltató műholdas csatornái polarizáció szerint oszlanak meg. A
csatornakiosztásokban feltüntetett H jelzés a horizontális, V jelzés pedig a vertikális
polarizációt jelöli.
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, díjcsökkentés, csatornakiosztásban
bekövetkezett változás, csatornák szerepeltetésének vállalt időpontja módosul.
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