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Tisztelt Előfizetőink! 

 
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. KÁBELTELEVÍZIÓ, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS 
SZOLGÁLTATÁS Általános Szerződési Feltételeinek (továbbiakban: ÁSZF) 2011. augusztus 01. napján eszközölt 

módosításait az alábbiakban részletezzük: 
 
1./ Az ÁSZF 1. számú mellékletében a tatabányai és veszprémi ügyfélszolgálat nyitvatartása az alábbiak szerint 
módosul: 
 

Tatabánya: 
Ügyfélszolgálati iroda: 2800 Tatabánya, Dózsakert u. 51/1. Telefon: 1272, Fax: 061/707-6700 

Nyitva tartás / félfogadás: hétfő, szerda   9 - 14 – ig, 
    kedd, csütörtök   9 – 18 – ig,  
    péntek    9 – 13 – ig. 

 
Veszprém: 
Ügyfélszolgálati iroda: 8200 Veszprém, Victor Hugo utca 23. Telefon: 1272, Fax: 061/707-6700 

Nyitva tartás / félfogadás: hétfő, szerda   9 - 14 – ig, 
    kedd, csütörtök   9 – 18 – ig,  
    péntek    9 – 13 – ig. 

 
2./ Az ÁSZF 7. számú mellékletében szereplő Modem és Lan típusú internetcsomagok E-mail fiók adatokkal 
egészülnek ki az alábbiak szerint: 

 

Díjcsomag RITMO STRADA 

Garantált letöltés 512 Kbps 1 Mb/s 

Garantált feltöltés 256 Kbps 512 Kbps 

Maximális letöltés(Mb/s) 2048 Kbps 4 Mb/s 

Maximális feltöltés(Mb/s) 512 Kbps 1 Mb/s 

E-mail fiók 1 x 30 Mbyte 3 x 30 Mbyte 

Előfizetési díj 2.500 3.500 

 

Díjcsomag StartNET BaseNET TopNET 

Garantált letöltés(Mb/s) 4 6 8 

Garantált feltöltés(Mb/s) 2 3 4 

Maximális letöltés(Mb/s) 20 40 80 

Maximális feltöltés(Mb/s) 10 20 25 

E-mail fiók 1 x 30 Mbyte 2 x 30 Mbyte 3 x 30 Mbyte 

Előfizetési díj 2.700 3.700 4.700 

 
 
A fenti módosításokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk T. Előfizetőinket: 
- A módosított (2011. szeptember 01. napjától hatályos) ÁSZF, valamint a módosítások kivonata a www.digikabel.hu weboldalon elérhető. 
- A T. Előfizetőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogok: 
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 hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani a 
szerződést az értesítéstől számított 15 napon belül. Nem mondhatja fel azonban a szerződést, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
szolgáltatást meghatározott időtartamra veszi igénybe, és a szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, 
és ha a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető 
felmondja az előfizetői szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső 
kedvezmény összegét. 
Az nyilatkozattétel elmulasztása elfogadásnak minősül. A nyilatkozattétel elmulasztása nem minősülhet az Előfizető, vagy az Igénylő 
számára többletterhet jelentő, az adott (előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás 
megrendelését eredményező szerződésmódosítás elfogadásának. 
Amennyiben a szerződésmódosításra a szolgáltatási díjak változása miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása elfogadásnak 
minősül, ha arról a Felek az egyedi előfizetői szerződésben ekként állapodtak meg.  
Amennyiben a szolgáltatásra irányuló igénybejelentés megtételét követően a Szolgáltató az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja, abban az 
esetben az ÁSZF közzétételét követő 8 (nyolc) napon belül az igénylő minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerződés 
megkötésétől. 
- Az ÁSZF módosítás indoka: ügyfélszolgálat nyitvatartásában bekövetkezett változás, valamint az ÁSZF kiegészítése. 
 
 

Budapest, 2011. augusztus 01. 
 
        Tisztelettel: 
        DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 


