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1. Igényelhető konstrukciók 

 

1.1 Kedvezmények határozatlan időre szóló előfizetői szerződés megkötésével 
 

A jélén pőntban féltüntététt akció 2019. fébruár 1-től visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható 

összé.  

Igénybevételének feltételei: 

 

FTTH téru létékén az ala bbi dí jcsőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n igé nybé véhétő  kédvézmé ny: 

 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Kedvezményes 

csomagár 

DIGITV 2019 DIGITel 250 - 3.300 Ft 

- DIGITel 250 

DIGINet 1000 

FTTH 2019 3.300 Ft 

 

 

 

FTTB téru létékén az ala bbi dí jcsőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n igé nybé véhétő  kédvézmé ny: 

 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Kedvrezményes 

csomagár 

DIGITV 2019 DIGITel 250 - 3.300 Ft 

- DIGITel 250 

DIGINet 100 

FTTB 2019 3.300 Ft 

- DIGITel 250 

DIGINet 500 

FTTB 2019 3.500 Ft 

 

 

1.2 DIGI FULL – e-számlával, határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével 

 

A jelen pőntban féltüntététt akció 2019. április 1-től visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható összé.  

 

Az akciő  félté télé a 12 hő napős hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé s mégkő té sé, illétvé é-sza mla régisztra ciő . 

 

FTTH téru létékén az ala bbi dí jcsőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n igé nybé véhétő  kédvézmé ny: 

 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az első 

három hónapban 

Csomagár az első 

három hónap elteltét 

követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 

DIGINet 1000 

FTTH 2019 3.000 Ft 5.999 Ft 

 

 

 

FTTB téru létékén az ala bbi dí jcsőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n igé nybé véhétő  kédvézmé ny: 
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Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az 

első három 

hónapban 

Csomagár az első három 

hónap elteltét követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 
DIGINet 100 

FTTB 2019 
3.000 Ft 5.999 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 
DIGINet 500 

FTTB 2019 
3.100 Ft 6.200 Ft 

 
 

A DIGI FULL csomag e-számlával, határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek: 

 

A kédvézmé nyés idő szak a szőlga ltata s békapcsőla sa tő l sza mí tőtt 12 hő napig véhétő  igé nybé, mély kédvézmé nyés 

idő szak ma s hő napőkra ném vihétő  a t. A kédvézmé ny ő sszégé a vőnatkőző  adő k va ltőza sa főlyta n éttő l a jő vő bén 

élté rhét. 

 

Az akciő ban valő  ré szvé tél félté télé az élő fizété s főlyamatős - 12 hő napig tő rté nő  - igé nybévé télé a fént mégjélő lt 

csőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n, tőva bba , az élő fizété si dí j hata ridő bén tő rté nő  mégfizété sé. 

 

Az akciő  kiza rő lag azőn, a Szőlga ltatő  saja t ha lő zattal kié pí tétt téru létéin é rvé nyés, ahől kiégé szí tő  béruha za s né lku l 

é rhétő  él a szőlga ltata sa. 

 

Az akciő  kiza rő lag é-sza mla régisztra ciő val é rvé nyés. 

 

Az Elő fizétő  élfőgadja, hőgy aménnyibén a szőlga ltata s békapcsőla sa tő l/ észkő z a tada sa tő l sza mí tva a kédvézmé nyék 

igé nybévé télé vél kő tő tt hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé sé t réndés félmőnda s u tja n a hata rőzőtt idő  alatt 

mégszu ntéti vagy ba rmély ma s mő dőn – í gy a dí jtartőza s miatti kőrla tőza st kő vétő én a Szőlga ltatő  a ltali félmőnda s 

u tja n – az élő fizétő i szérző dé s mégszu nik, az a ltala igé nybévétt kédvézmé nyékét a Szőlga ltatő  jőgősult kisza mla zni 

ré szé ré. 

 

Az akciő  kérété bén méghata rőzőtt kédvézmé nyés kőnstrukciő  a kédvézmé nyés idő szak alatt ném kőmbina lhatő . 

 

Az akciő  a téléfőnszőlga ltata s főrgalmi dí ja ra ném vőnatkőzik. 
 

 

1.3 DIGI FULL – határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével 

 

A jélén pőntban féltüntététt akció 2019. április 1-től visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható összé.  

 

Az akciő  félté télé a 12 hő napős hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé s mégkő té sé. 

 

 

 

 

 

 

FTTH téru létékén az ala bbi dí jcsőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n igé nybé véhétő  kédvézmé ny: 
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Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az első 

két hónapban 

Csomagár az első két 

hónap elteltét 

követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 

DIGINet 1000 

FTTH 2019 3.000 Ft 5.999 Ft 

 

FTTB téru létékén az ala bbi dí jcsőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n igé nybé véhétő  kédvézmé ny: 

 

 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az 

első két 

hónapban 

Csomagár az első két 

hónap elteltét követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 
DIGINet 100 

FTTB 2019 
3.000 Ft 5.999 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 
DIGINet 500 

FTTB 2019 
3.100 Ft 6.200 Ft 

 
 

A DIGI FULL csomag határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek: 

 

A kédvézmé nyés idő szak a szőlga ltata s békapcsőla sa tő l sza mí tőtt 12 hő napig véhétő  igé nybé, mély kédvézmé nyés 

idő szak ma s hő napőkra ném vihétő  a t. A kédvézmé ny ő sszégé a vőnatkőző  adő k va ltőza sa főlyta n éttő l a jő vő bén 

élté rhét. 

 

Az akciő ban valő  ré szvé tél félté télé az élő fizété s főlyamatős - 12 hő napig tő rté nő  - igé nybévé télé a fént mégjélő lt 

csőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n, tőva bba , az élő fizété si dí j hata ridő bén tő rté nő  mégfizété sé. 

 

Az akciő  kiza rő lag azőn, a Szőlga ltatő  saja t ha lő zattal kié pí tétt téru létéin é rvé nyés, ahől kiégé szí tő  béruha za s né lku l 

é rhétő  él a szőlga ltata sa. 

 

Az Elő fizétő  élfőgadja, hőgy aménnyibén a szőlga ltata s békapcsőla sa tő l/ észkő z a tada sa tő l sza mí tva a kédvézmé nyék 

igé nybévé télé vél kő tő tt hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé sé t réndés félmőnda s u tja n a hata rőzőtt idő  alatt 

mégszu ntéti vagy ba rmély ma s mő dőn – í gy a dí jtartőza s miatti kőrla tőza st kő vétő én a Szőlga ltatő  a ltali félmőnda s 

u tja n – az élő fizétő i szérző dé s mégszu nik, az a ltala igé nybévétt kédvézmé nyékét a Szőlga ltatő  jőgősult kisza mla zni 

ré szé ré. 

 

Az akciő  kérété bén méghata rőzőtt kédvézmé nyés kőnstrukciő  a kédvézmé nyés idő szak alatt ném kőmbina lhatő . 

 

Az akciő  a téléfőnszőlga ltata s főrgalmi dí ja ra ném vőnatkőzik. 

 

 

 

 

 

1.4 DIGINet 1000 FTTH 2019 – e-számlával, határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével 
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A jélén pőntban féltüntététt akció 2019. április 1-től visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható összé. 

 

Az akciő  félté télé a 12 hő napős hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé s mégkő té sé, illétvé é-sza mla régisztra ciő . 

 

Kiza rő lag FTTH téru létékén az ala bbi dí jcsőmag ésété n igé nybé véhétő  kédvézmé ny: 

 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az első 

három hónapban 

Csomagár az első 

három hónap elteltét 

követően 

DIGINet 1000 

FTTH 2019 2.325 Ft 3.100 Ft 

 
 

A DIGINet 1000 FTTH 2019 csomag e-számlával, határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek: 

 

A kédvézmé nyés idő szak a szőlga ltata s békapcsőla sa tő l sza mí tőtt 12 hő napig véhétő  igé nybé, mély kédvézmé nyés 

idő szak ma s hő napőkra ném vihétő  a t. A kédvézmé ny ő sszégé a vőnatkőző  adő k va ltőza sa főlyta n éttő l a jő vő bén 

élté rhét. 

 

Az akciő ban valő  ré szvé tél félté télé az élő fizété s főlyamatős - 12 hő napig tő rté nő  - igé nybévé télé a fént mégjélő lt 

csőmag élő fizété sé ésété n, tőva bba , az élő fizété si dí j hata ridő bén tő rté nő  mégfizété sé. 

 

Az akciő  kiza rő lag azőn, a Szőlga ltatő  saja t ha lő zattal kié pí tétt FTTH téru létéin é rvé nyés, ahől kiégé szí tő  béruha za s 

né lku l é rhétő  él a szőlga ltata sa. 

 

Az akciő  kiza rő lag é-sza mla régisztra ciő val é rvé nyés. 

 

Az Elő fizétő  élfőgadja, hőgy aménnyibén a szőlga ltata s békapcsőla sa tő l/ észkő z a tada sa tő l sza mí tva a kédvézmé nyék 

igé nybévé télé vél kő tő tt hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé sé t réndés félmőnda s u tja n a hata rőzőtt idő  alatt 

mégszu ntéti vagy ba rmély ma s mő dőn – í gy a dí jtartőza s miatti kőrla tőza st kő vétő én a Szőlga ltatő  a ltali félmőnda s 

u tja n – az élő fizétő i szérző dé s mégszu nik, az a ltala igé nybévétt kédvézmé nyékét a Szőlga ltatő  jőgősult kisza mla zni 

ré szé ré. 

 

Az akciő  kérété bén méghata rőzőtt kédvézmé nyés kőnstrukciő  a kédvézmé nyés idő szak alatt ném kőmbina lhatő . 

 

 

1.5 Film Now akció 

 

A jélén pőntban féltu ntététt akciő  2018. széptémbér 1-tő l visszavőna sig é rvé nyés, ma s kédvézmé nnyél ném vőnhatő  

ő sszé. 

 

Az akció feltételei vezetékes szolgáltatás (kábeltelevízió, internet, telefon) igénybevétele esetén: 

 

A Film Now akció kérétébén 12 hónapra szóló határőzőtt időtartamú szérződés mégkötésé ésétén az élső 3 hónapban 
díjméntésén véhétő igénybé a Film Now szőlgáltatás.  
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A Film Now akció kérétébén a kédvézmény mértéké az élső hárőm hónapban 300 Ft, azaz a 12 havi határőzőtt idő 

alatt összésén 900 Ft. 

 

Az Előfizétő DIGI Smart CAM észközt igényélhét Film Now élőfizétéséhéz, aménnyibén TV készüléké kőmpatibilis a 

DIGI Smart CAM-mél. Aménnyibén szükségés a csatőrna vétéléhez, 1 db SD/1db HD bőx vagy 1db (élső) DIGI Smart 

CAM bérléti díját a Szőlgáltató éléngédi, égészén addig, amíg az Előfizétő a Film Now csatőrnára élőfizét. 

 

Előfizétő élfőgadja, hőgy az akcióban való részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hónapig történő 

igénybévétélé, tővábbá az élőfizétési díj határidőbén történő mégfizétésé. 

 

Előfizétő élfőgadja, hőgy a szőlgáltatás békapcsőlásától/észköz átadásától számítva a kédvézményék 

igénybévétélévél kötött határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződését réndés félmőndás útján határőzőtt idő alatt 

mégszüntéti vagy bármély más módőn – így a díjtartőzás miatti kőrlátőzást kövétőén a Szőlgáltató általi félmőndás 

útján – mégszűnik, az általa igénybé vétt kédvézményékét Szőlgáltató jőgősult kiszámlázni részéré. 

Tekintettel arra, hogy a Film Now szőlgáltatás igénybévétélénék a télévízió szőlgáltatásra való élőfizétés és annak 

igénybévétélé élőféltétél, így Előfizétő tudőmásul vészi, hőgy a határőzőtt időtartamra kötött élőfizétői szérződésé a 

télévízió szőlgáltatás igénybévétéléré is kitérjéd, a télévízió szőlgáltatás félmőndása a határőzőtt időtartamra szóló 

szérződésénék (Film Now) a félmőndását is magával vőnja. 

 

Előfizétő élfőgadja, hőgy az akció kérétébén a mégjélölt élőfizétési díjra vőnatkőzó kédvézményt a szőlgáltatás 

békapcsőlásától számítva, az élső 3 hónapban véhéti igénybé, mély díjméntés időszak más hónapőkra ném vihétő át. 

A kédvézményés – 3 hónapős – időszakőt kövétő időszakra vőnatkőzóan a szőlgáltatás listaárát kötélés mégfizétni. 

 

Az akció feltételei műholdas szolgáltatás igénybevétele esetén: 

 

A Film Now akció kérétébén 12 hónapra szóló határőzőtt időtartamú szérződés mégkötésé ésétén az élső 3 hónapban 
díjméntésén véhétő igénybé a Film Now szőlgáltatás.  
 

A Film Now akció kérétébén a kédvézmény mértéké az élső hárőm hónapban 300 Ft, azaz a 12 havi határőzőtt idő 

alatt összésén 900 Ft. 

 

Előfizétő élfőgadja, hőgy az akcióban való részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hónapig történő 

igénybévétélé, tővábbá az élőfizétési díj határidőbén történő mégfizétésé. 

 

Előfizétő élfőgadja, hőgy a szőlgáltatás békapcsőlásától/észköz átadásától számítva a kédvézményék 

igénybévétélévél kötött határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződését réndés félmőndás útján határőzőtt idő alatt 

mégszüntéti vagy bármély más módőn – így a díjtartőzás miatti kőrlátőzást kövétőén a Szőlgáltató általi félmőndás 

útján – mégszűnik, az általa igénybé vétt kédvézményékét Szőlgáltató jőgősult kiszámlázni részéré. 

 

Tekintettel arra, hogy a Film Now szőlgáltatás igénybévétélénék a télévízió szőlgáltatásra való élőfizétés és annak 

igénybévétélé élőféltétél, így Előfizétő tudőmásul vészi, hőgy a határőzőtt időtartamra kötött élőfizétői szérződésé a 

télévízió szőlgáltatás igénybévétéléré is kitérjéd, a télévízió szőlgáltatás félmőndása a határőzőtt időtartamra szóló 

szérződésénék (Film Now) a félmőndását is magával vőnja. 

 

Előfizétő élfőgadja, hőgy az akció kérétébén a mégjélölt élőfizétési díjra vőnatkőzó kédvézményt a szőlgáltatás 

békapcsőlásától számítva, az élső 3 hónapban véhéti igénybé, mély díjméntés időszak más hónapőkra ném vihétő át. 

A kédvézményés – 3 hónapős – időszakőt kövétő időszakra vőnatkőzóan a szőlgáltatás listaárát kötélés mégfizétni. 
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1.6 HBO akció 

 

A jélén pőntban féltu ntététt akciő  2017. őktő bér 25-tő l visszavőna sig é rvé nyés, ma s kédvézmé nnyél ném vőnhatő  

ő sszé. 

 

Konstrukciók: 

 

A kédvézmény mértéké 12 havi határőzőtt idéjű szérződés ésétén: 

 

Díjcsomag Listaár Kedvezményes ár  

HBO Super Pak 3.000 Ft 2.090 Ft 

HBO Super MaxPak 3.600 Ft 2.590 Ft 

 

 

Az akció feltételei vezetékes szolgáltatás (kábeltelevízió, internet, telefon) igénybevétele esetén: 

 

Az Előfizétő DIGI Smart CAM észközt igényélhét HBO élőfizétéséhéz, aménnyibén TV készüléké kőmpatibilis a DIGI 

Smart CAM-mél. Aménnyibén szükségés a csatőrna vétéléhéz, 1 db SD/1db HD bőx vagy 1db (élső) DIGI Smart CAM 

bérléti díját a Szőlgáltató éléngédi, égészén addig, amíg az Előfizétő HBO csatőrnára élőfizét. 

 

Előfizétő élfőgadja, hőgy az akcióban való részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hónapig történő 

igénybévétélé, tővábbá az élőfizétési díj határidőbén történő mégfizétésé. 

 

Előfizétő élfőgadja, hőgy a szőlgáltatás békapcsőlásától/észköz átadásától számítva a kédvézményék 

igénybévétélévél kötött határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződését réndés félmőndás útján határőzőtt idő alatt 

mégszüntéti vagy bármély más módőn – így a díjtartőzás miatti kőrlátőzást kövétőén a Szőlgáltató általi félmőndás 

útján – mégszűnik, az általa igénybé vétt kédvézményékét Szőlgáltató jőgősult kiszámlázni részéré. 

 

Tekintettel arra, hogy a HBO szőlgáltatás igénybévétélénék a télévízió szőlgáltatásra való élőfizétés és annak 

igénybévétélé élőféltétél, így Előfizétő tudőmásul vészi, hőgy a határőzőtt időtartamra kötött élőfizétői szérződésé a 

télévízió szőlgáltatás igénybévétéléré is kitérjéd, a télévízió szőlgáltatás félmőndása a határőzőtt időtartamra szóló 

szerződésénék (HBO) a félmőndását is magával vőnja. 

 

Az akció feltételei műholdas szolgáltatás igénybevétele esetén: 

 

Előfizétő élfőgadja, hőgy az akcióban való részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hónapig történő 

igénybévétélé, tővábbá az élőfizétési díj határidőbén történő mégfizétésé. 

 

Előfizétő élfőgadja, hőgy a szőlgáltatás békapcsőlásától/észköz átadásától számítva a kédvézményék 

igénybévétélévél kötött határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződését réndés félmőndás útján határőzőtt idő alatt 

megszüntéti vagy bármély más módőn – így a díjtartőzás miatti kőrlátőzást kövétőén a Szőlgáltató általi félmőndás 

útján – mégszűnik, az általa igénybé vétt kédvézményékét Szőlgáltató jőgősult kiszámlázni részéré. 

 

Tekintettel arra, hogy a HBO szőlgáltatás igénybévétélénék a télévízió szőlgáltatásra való élőfizétés és annak 

igénybévétélé élőféltétél, így Előfizétő tudőmásul vészi, hőgy a határőzőtt időtartamra kötött élőfizétői szérződésé a 
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télévízió szőlgáltatás igénybévétéléré is kitérjéd, a télévízió szőlgáltatás félmőndása a határőzőtt időtartamra szóló 

szérződésénék (HBO) a félmőndását is magával vőnja. 

 

1.7 FilmMix akció 

 

A jélén pőntban féltu ntététt akciő  2017. őktő bér 25-tő l visszavőna sig é rvé nyés, ma s kédvézmé nnyél ném vőnhatő  

ő sszé. 

 

Igénybe vételének feltételei 

 

Azőn új élőfizétőink részéré, akik 2017. őktóbér 25.-től kötötték műhőldas szőlgáltatásra élőfizétői szérződést, 3 

hónapig díjméntésén biztősítjuk a FilmMix szőlgáltatást. 

 

Az akciókban való részvétél féltétélé az élőfizétési díj határidőbén történő mégfizétésé. 

 

1.8 Műholdas szolgáltatás DIGITV akció 

 

A jélén pőntban féltüntététt akció 2017. őktóbér 25-től visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható 

összé.  

 

Az akciő ban 12 hő napős hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé s mégkő té sé ésété n kédvézmé nyés szérélé si dí jjal 

é rhétő  él a szőlga ltata s kié pí té sé. A hélyszí nén félhaszna lt anyagők dí j ku lő n fizéténdő .  

 

  Szerelési díj 

Kedvezményes szerelési díj (12 hónap 

határozott idő) 

1 db Tv-re 11 500 Ft 6 000 Ft 

2 db Tv-re 13 000 Ft 8 000 Ft 

3 db Tv-re 14 500 Ft 10 000 Ft 

 

A DIGITV csőmag az akció kérétébén 12 hónapra szóló határőzőtt időtartamú szérződés mégkötésé ésétén az élső 
hónapban díjméntésén véhétő igénybé. A DIGITV akció kérétébén a kédvézmény mértéké az élső hónapban 3 300 Ft, 
azaz a 12 havi határőzőtt idő alatt összésén 3 300 Ft. 
Előfizétő élfőgadja, hőgy az akcióban való részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hónapig történő 

igénybévétélé, tővábbá az élőfizétési díj határidőbén történő mégfizétésé. 

 

Előfizétő élfőgadja, hőgy a szőlgáltatás békapcsőlásától/észköz átadásától számítva a kédvézményék 

igénybévétélévél kötött határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződését réndés félmőndás útján határőzőtt idő alatt 

mégszüntéti vagy bármély más módőn – így a díjtartőzás miatti kőrlátőzást kövétőén a Szőlgáltató általi félmőndás 

útján – mégszűnik, az általa igénybé vétt kédvézményékét Szőlgáltató jőgősult kiszámlázni részéré. 

 

Előfizétő élfőgadja, hőgy az akció kérétébén a mégjélölt élőfizétési díjra vőnatkőzó kédvézményt a szőlgáltatás 
bekapcsőlásától számítva, az élső hónapban véhéti igénybé, mély díjméntés időszak más hónapőkra ném vihétő át. A 
kédvézményés – 1 hónapős – időszakőt kövétő időszakra vőnatkőzóan a szőlgáltatás listaárát kötélés megfizetni. 
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2. Lezárt, nem rendelhető konstrukciók 

 
 

2.1 “Okos csomag” akció 
 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2014. október 1-jén visszavonja, 2014. október 1-től nem 

vehető igénybe. 

 

Jélén pőntban féltüntététt akció 2011. széptémbér 20-tól visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható 

összé. 

 

Igénybe vételének feltételei 

Az akciő ban azőn élő fizétő k véhétnék ré szt, akik a Szőlga ltatő val ném a llnak szérző dé sés jőgviszőnyban, í gy u j 

Elő fizétő nék minő su lnék, illétvé Szőlga ltatő val - ba rmély fé l ré szé rő l tő rté nő  – az élő fizétő i szérző dé s félmőnda sa t 

kő vétő  3 hő nap éltélté vél u jra kí va nnak szérző dni. 

 

Az akciő  az ala bbi kőnstrukciő kkal véhétő  igénybé: 

1. LAN/GPON/FTTH intérnéttél valő  igé nylé sné l a DIGI, vagy DIGI+ téléví ziő  csőmag, a StartNET, vagy 

BaséNET, vagy TőpNET intérnét, illétvé téléfőn égyu ttés élő fizété sé 12 vagy 24 hő nap hata rőzőtt 

idő tartamu  élő fizétő i szérző dé s mégkő té sé vél; 

2. MODEM intérnét ésété bén a DIGI, vagy DIGI+ téléví ziő s csőmag, a RITMO, vagy STRADA intérnét, illétvé 

téléfőn égyu ttés élő fizété sé 12 vagy 24 hő nap hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé s mégkő té sé vél; 

Csala di ha zas (FTTH) ő vézéték égyés téru létéin mu szaki őkőkbő l a téléví ziő s csőmagők kő zu l kiza rő lag a DIGI+ 

prőgramcsőmag igé nyélhétő . 

 

A féntiékbén féltu ntététt kőnstrukciő k valamélyiké ré tő rté nő  szérző dé skő té skőr a Szőlga ltatő   

a. a 12 hő nap hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé s mégkő té sé ésété n 10%,  

b. a 24 hő nap hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé s mégkő té sé ésété n pédig 30%  

havidí j kédvézmé nybén ré szésí ti az Elő fizétő t. 

Az Okos csomagban kínált ajánlatok megtekinthetőek a 

https://digi.hu/okos_csomag/nagysebessegu_kabelnet oldalon. 

 

2.2 “Okos csomag” akció 
 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2016. február 29-én visszavonja, 2016. március 1-től nem 

vehető igénybe. 
 

Jélén pőntban féltüntététt akció 2014. őktóbér 1-től visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható összé. 

 

Igénybe vételének feltételei 

Az akciő ban azőn élő fizétő k véhétnék ré szt, akik a Szőlga ltatő val ném a llnak szérző dé sés jőgviszőnyban, í gy u j 

Elő fizétő nék minő su lnék, illétvé Szőlga ltatő val - ba rmély fé l ré szé rő l tő rté nő  – az élő fizétő i szérző dé s félmőnda sa t 

kő vétő  3 hő nap éltélté vél u jra kí va nnak szérző dni. 

 

Az akciő  az ala bbi kőnstrukciő kkal véhétő  igénybé: 

https://digi.hu/okos_csomag/nagysebessegu_kabelnet
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1. LAN/GPON/FTTH intérnéttél való igénylésnél a DIGITV, a DIGI, vagy DIGI+ télévízió csőmag, a DIGINét 

50, vagy DIGINet 100, vagy DIGINet 200, vagy DIGINet 500, vagy DIGINet 1000 internet, illetve telefon 

égyüttés élőfizétésé 12 vagy 24 hónap határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződés mégkötésévél; 

2. MODEM intérnét ésété bén a DIGITV, a DIGI, vagy DIGI+ téléví ziő s csőmag, a RITMO, vagy STRADA intérnét, 

illétvé téléfőn égyu ttés élő fizété sé 12 vagy 24 hő nap hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé s 

mégkő té sé vél; 

Csala di ha zas (FTTH) ő vézéték égyés téru létéin mu szaki őkőkbő l a téléví ziő s csőmagők kő zu l kiza rő lag a DIGI+ 

prőgramcsőmag igé nyélhétő . 

 

A féntiékbén féltu ntététt kőnstrukciő k valamélyiké ré tő rté nő  szérző dé skő té skőr a Szőlga ltatő   

a. a 12 hő nap hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé s mégkő té sé ésété n 10%,  

b. a 24 hő nap hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé s mégkő té sé ésété n pédig 20%  

havidí j kédvézmé nybén ré szésí ti az Elő fizétő t. 

Az Okos csomagban kínált ajánlatok megtekinthetőek a 

https://digi.hu/okos_csomag/nagysebessegu_kabelnet oldalon. 

 

2.3 “Okos csomag” akció 

Jelen pőntban féltüntététt akció 2016. március 1-től 2017. őktóbér 23-ig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható 

összé. 

 

Igénybe vételének feltételei 

Az akciő ban azőn élő fizétő k véhétnék ré szt, akik a Szőlga ltatő val ném a llnak szérző dé sés jőgviszőnyban, í gy u j 

Elő fizétő nék minő su lnék, illétvé Szőlga ltatő val - ba rmély fé l ré szé rő l tő rté nő  – az élő fizétő i szérző dé s félmőnda sa t 

kő vétő  3 hő nap éltélté vél u jra kí va nnak szérző dni. 

 

Az akciő  az ala bbi kőnstrukciő kkal véhétő  igénybé: 

3. LAN/GPON/FTTH intérnéttél való igénylésnél a DIGITV, a DIGI, vagy DIGI+ télévízió csőmag, a DIGINét 

50, vagy DIGINet 100, vagy DIGINet 200, vagy DIGINet 500, vagy DIGINet 1000 internet, illetve telefon 

égyüttés élőfizétésé 12 vagy 24 hónap határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződés mégkötésével; 

4. MODEM intérnét ésété bén a DIGITV, a DIGI, vagy DIGI+ téléví ziő s csőmag, a RITMO, vagy STRADA vagy D 

5, D 10, D 20, D 40, D 80 intérnét, illétvé téléfőn égyu ttés élő fizété sé 12 vagy 24 hő nap hata rőzőtt 

idő tartamu  élő fizétő i szérző dé s mégkő té sé vél; 

Csala di ha zas (FTTH) ő vézéték égyés téru létéin mu szaki őkőkbő l a téléví ziő s csőmagők kő zu l kiza rő lag a DIGI+ 

prőgramcsőmag igé nyélhétő . 

 

A féntiékbén féltu ntététt kőnstrukciő k valamélyiké ré tő rté nő  szérző dé skő té skőr a Szőlga ltatő   

c. a 12 hő nap hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé s mégkő té sé ésété n 10%,  

d. a 24 hő nap hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé s mégkő té sé ésété n pédig 20%  

havidí j kédvézmé nybén ré szésí ti az Elő fizétő t. 

Az Okos csomagban kínált ajánlatok megtekinthetőek a 

https://digi.hu/okos_csomag/nagysebessegu_kabelnet oldalon. 

 

2.4 “Okos csomag” akció 

 

A jélén pőntban féltüntététt akció 2017. őktóbér 25-től 2017. décémbér 31-ig érvényés, más kédvézménnyél ném 

vőnható összé. A kédvézményék összévőnásának tilalma alól a mőbilintérnét kivétélt képéz. 

 

https://digi.hu/okos_csomag/nagysebessegu_kabelnet
https://digi.hu/okos_csomag/nagysebessegu_kabelnet
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Igénybevételének feltételei: 

 

Az akciő  félté télé a 12 hő napős hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé s mégkő té sé. 

 

Konstrukciók: 

 

FTTH téru létékén az ala bbi dí jcsőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n igé nybé véhétő  kédvézmé ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár 

DIGITV DIGITel 200 

DIGINet 1000- 

FTTH 6 000 Ft 4 800 Ft 

 

FTTB téru létékén az ala bbi dí jcsőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n igé nybé véhétő  kédvézmé ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár 

DIGITV DIGITel 200 
DIGINet 100- 

FTTB 
6 000 Ft 4 800 Ft 

DIGITV DIGITel 200 
DIGINet 500- 

FTTB 
6 400 Ft 5 200 Ft 

DIGITV DIGITel 200 
DIGINet 1000- 

FTTB 
6 800 Ft 5 600 Ft 

 

Mődémés téru létékén az ala bbi dí jcsőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n igé nybé véhétő  kédvézmé ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár 

DIGITV DIGITel 200 RITMO 5 800 Ft 4 600 Ft 

 

Az A SZF “C.1” Fu ggélé ké bén is féltu nététt, ala bbi dí jcsőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n igé nybé véhétő  kédvézmé ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár 

DIGITV DIGITel 200 D5 6 005 Ft 4 804 Ft 

DIGITV DIGITel 200 D10 6 750 Ft 5 400 Ft 

DIGITV DIGITel 200 D20 7 215 Ft 5 772 Ft 

DIGITV DIGITel 200 D40 7 680 Ft 6 144 Ft 

DIGITV DIGITel 200 D80 8 145 Ft 6 515 Ft 

 

Az Okos csomag akcióra vonatkozó feltételek: 

 

A kédvézmé nyés idő szak a szőlga ltata s békapcsőla sa tő l véhétő  igé nybé. A kédvézmé ny ő sszégé a vőnatkőző  adő k 

va ltőza sa főlyta n éttő l a jő vő bén élté rhét. 

 

Az akciő ban valő  ré szvé tél félté télé az élő fizété s főlyamatős 12 hő napig tő rté nő  igé nybévé télé a fént mégjéő lt 

csőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n, tőva bba  az élő fizété si dí j hata ridő bén tő rté nő  mégfizété sé. 

 

 

Az akciő  kiza rő lag azőn a Szőlga ltatő  saja t ha lő zattal kié pí tétt téru létéin é rvé nyés, ahől kiégé szí tő  béruha za s né lku l 

é rhétő  él a szőlga ltata sa. 
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Az Elő fizétő  élfőgadja, hőgy a szőlga ltata s békapcsőla sa tő l/ észkő z a tada sa tő l sza mí tva a kédvézmé nyék 

igé nybévé télé vél kő tő tt hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé sé t réndés félmőnda s u tja n a hata rőzőtt idő  alatt 

mégszu ntéti vagy ba rmély ma s mő dőn – í gy a dí jtartőza s miatti kőrla tőza st kő vétő én a Szőlga ltatő  a ltali félmőnda s 

u tja n – mégszu nik, az a ltala igé nybévétt kédvézmé nyékét Szőlga ltatő  jőgősult kisza mla zni ré szé ré. 

 

Az akciő  kérété bén méghata rőzőtt kédvézmé nyés kőnstrukciő  a kédvézmé nyés idő szak alatt ném kőmbina lhatő . 

 

Az akciő  a téléfőn szőlga ltata s főrgalmi dí ja ra ném vőnatkőzik. 

 

2.5 “Okos csomag” akció 
 

A Szőlgáltató a jélén pőntban féltüntététt akciót 2018. augusztus 17-én visszavőnja, 2018. augusztus 17-től ném 
véhétő igénybé. 
 

A jélén pőntban féltüntététt akció 2018. január 1-től visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható összé. 

A kédvézményék összévőnásának tilalma alól a mőbilintérnét kivétélt képéz. 

 

Tekintettel arra, hogy az általánős főrgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módősítása alapján az intérnét-

hőzzáférési szőlgáltatás után fizéténdő ÁFA mértéké 2018. január 1-jétől 18%-ról 5%-ra csökként, így a jélén 1.1. 

pőntban féltüntététt élőfizétési díjak internet-hőzzáférési szőlgáltatásra vőnatkőzó részénék ÁFA tartalma 5%.  

 

Igénybevételének feltételei: 

 

Az akciő  félté télé a 12 hő napős hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé s mégkő té sé. 

 

Konstrukciók: 

 

FTTH téru létékén az ala bbi dí jcsőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n igé nybé véhétő  kédvézmé ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár 

DIGITV DIGITel 200 

DIGINet 1000- 

FTTH 5.725 Ft 4.580 Ft 

 

FTTB téru létékén az ala bbi dí jcsőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n igé nybé véhétő  kédvézmé ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár 

DIGITV DIGITel 200 
DIGINet 100- 

FTTB 
5.725 Ft 4.580 Ft 

DIGITV DIGITel 200 
DIGINet 500- 

FTTB 
6.080 Ft 4.935 Ft 

DIGITV DIGITel 200 
DIGINet 1000- 

FTTB 
6.435 Ft 5.290 Ft 

 

Mődémés téru létékén az ala bbi dí jcsőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n igé nybé véhétő  kédvézmé ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár 
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DIGITV DIGITel 200 RITMO 5.545 Ft 4.400 Ft 

 

Az A SZF “C.1” Fu ggélé ké bén is féltu ntététt, ala bbi dí jcsőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n igé nybé véhétő  

kédvézmé ny: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár 

DIGITV DIGITel 200 D5 5.725 Ft 4.580 Ft 

DIGITV DIGITel 200 D10 6.390 Ft 5.110 Ft 

DIGITV DIGITel 200 D20 6.805 Ft 5.445 Ft 

DIGITV DIGITel 200 D40 7.215 Ft 5.770 Ft 

DIGITV DIGITel 200 D80 7.630 Ft 6.105 Ft 

 

 

Az Okos csomag akcióra vonatkozó feltételek: 

 

A kédvézmé nyés idő szak a szőlga ltata s békapcsőla sa tő l véhétő  igé nybé. A kédvézmé ny ő sszégé a vőnatkőző  adő k 

va ltőza sa főlyta n éttő l a jő vő bén élté rhét. 

 

Az akciő ban valő  ré szvé tél félté télé az élő fizété s főlyamatős 12 hő napig tő rté nő  igé nybévé télé a fént mégjéő lt 

csőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n, tőva bba  az élő fizété si dí j hata ridő bén tő rté nő  mégfizété sé. 

 

 

Az akciő  kiza rő lag azőn a Szőlga ltatő  saja t ha lő zattal kié pí tétt téru létéin é rvé nyés, ahől kiégé szí tő  béruha za s né lku l 

é rhétő  él a szőlga ltata sa. 

 

Az Elő fizétő  élfőgadja, hőgy a szőlga ltata s békapcsőla sa tő l/ észkő z a tada sa tő l sza mí tva a kédvézmé nyék 

igé nybévé télé vél kő tő tt hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé sé t réndés félmőnda s u tja n a hata rőzőtt idő  alatt 

mégszu ntéti vagy ba rmély ma s mő dőn – í gy a dí jtartőza s miatti kőrla tőza st kő vétő én a Szőlga ltatő  a ltali félmőnda s 

u tja n – mégszu nik, az a ltala igé nybévétt kédvézmé nyékét Szőlga ltatő  jőgősult kisza mla zni ré szé ré. 

 

Az akciő  kérété bén méghata rőzőtt kédvézmé nyés kőnstrukciő  a kédvézmé nyés idő szak alatt ném kőmbina lhatő . 

 

Az akciő  a téléfőn szőlga ltata s főrgalmi dí ja ra ném vőnatkőzik. 

 

2.6 DIGI MINDENKINEK CSOMAG 
 

A jélén pőntban féltüntététt akció 2018. szeptember 1-től 2019. január 31-ig érvényés, más kédvézménnyél ném 

vőnható összé. A kédvézményék összévőnásának tilalma alól a mőbilintérnét kivétélt képéz. 

 

Igénybevételének feltételei: 

 

Az akciő  félté télé a 12 hő napős hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé s mégkő té sé. 

 

FTTH téru létékén az ala bbi dí jcsőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n igé nybé véhétő  kédvézmé ny: 
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Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár első három 

hónap 

Összes 

kedvezmény 12 

hónap alatt 

DIGITV DIGITel 200 

DIGINet 1000- 

FTTH 5.725 Ft 2.900 Ft 8.475 Ft 

 

FTTB téru létékén az ala bbi dí jcsőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n igé nybé véhétő  kédvézmé ny: 

 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár első három 

hónap 

Összes 

kedvezmény 12 

hónap alatt 

DIGITV DIGITel 200 
DIGINet 100- 

FTTB 
5.725 Ft 2.900 Ft 8.475 Ft 

DIGITV DIGITel 200 
DIGINet 500- 

FTTB 
6.080 Ft 3.100 Ft 8.940 Ft 

DIGITV DIGITel 200 
DIGINet 1000- 

FTTB 
6.435 Ft 3.300 Ft 9.405 Ft 

 

FTTB területeken a DIGITV, a DIGITel200 és a DIGINet 1000-FTTB díjcsomagok -12 hónapig tartó határozott 

időre történő – együttes előfizetése esetén 2019. március 1-től 6.435 Ft helyett 6.400 Ft összegű előfizetési 

díj fizetendő.  
 

A DIGI MINDENKINEK CSOMAG igénybevételére vonatkozó feltételek: 

 

A kédvézmé nyés idő szak a szőlga ltata s békapcsőla sa tő l sza mí tva, az élső  ha rőm hő napban véhétő  igé nybé, mély 

kédvézmé nyés idő szak ma s hő napőkra ném vihétő  a t. A kédvézmé ny ő sszégé a vőnatkőző  adő k va ltőza sa főlyta n éttő l 

a jő vő bén élté rhét. 

 

Az akciő ban valő  ré szvé tél félté télé az élő fizété s főlyamatős - 12 hő napig tő rté nő  - igé nybévé télé a fént mégjélő lt 

csőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n, tőva bba , az élő fizété si dí j hata ridő bén tő rté nő  mégfizété sé. 

 

Az akciő  kiza rő lag azőn, a Szőlga ltatő  saja t ha lő zattal kié pí tétt téru létéin é rvé nyés, ahől kiégé szí tő  béruha za s né lku l 

é rhétő  él a szőlga ltata sa. 

 

Az Elő fizétő  élfőgadja, hőgy aménnyibén a szőlga ltata s békapcsőla sa tő l/ észkő z a tada sa tő l sza mí tva a kédvézmé nyék 

igé nybévé télé vél kő tő tt hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé sé t réndés félmőnda s u tja n a hata rőzőtt idő  alatt 

mégszu ntéti vagy ba rmély ma s mő dőn – í gy a dí jtartőza s miatti kőrla tőza st kő vétő én a Szőlga ltatő  a ltali félmőnda s 

u tja n – az élő fizétő i szérző dé s mégszu nik, az a ltala igé nybévétt kédvézmé nyékét a Szőlga ltatő  jőgősult kisza mla zni 

ré szé ré. 

 

Az akciő  kérété bén méghata rőzőtt kédvézmé nyés kőnstrukciő  a kédvézmé nyés idő szak alatt ném kőmbina lhatő . 

 

Az akciő  a téléfőnszőlga ltata s főrgalmi dí ja ra ném vőnatkőzik. 
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2.7 DIGI FULL – határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével 

 

A jélén pőntban féltüntététt akció 2019. fébruár 1-től 2019. március 31-ig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható 

összé. A kédvézményék összévőnásának tilalma alól a mőbilintérnét kivétélt képéz. 

 

Az akciő  félté télé a 12 hő napős hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé s mégkő té sé. 

 

FTTH téru létékén az ala bbi dí jcsőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n igé nybé véhétő  kédvézmé ny: 

 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az első 

három hónapban 

Csomagár az első 

három hónap elteltét 

követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 

DIGINet 1000 

FTTH 2019 3.000 Ft 5.999 Ft 

 

FTTB téru létékén az ala bbi dí jcsőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n igé nybé véhétő  kédvézmé ny: 

 

 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az 

első három 

hónapban 

Csomagár az első három 

hónap elteltét követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 
DIGINet 100 

FTTB 2019 
3.000 Ft 5.999 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 
DIGINet 500 

FTTB 2019 
3.100 Ft 6.200 Ft 

 
 

A DIGI FULL csomag határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek: 

 

A kédvézmé nyés idő szak a szőlga ltata s békapcsőla sa tő l sza mí tőtt 12 hő napig véhétő  igé nybé, mély kédvézmé nyés 

idő szak ma s hő napőkra ném vihétő  a t. A kédvézmé ny ő sszégé a vőnatkőző  adő k va ltőza sa főlyta n éttő l a jő vő bén 

élté rhét. 

 

Az akciő ban valő  ré szvé tél félté télé az élő fizété s főlyamatős - 12 hő napig tő rté nő  - igé nybévé télé a fént mégjélő lt 

csőmagők égyu ttés élő fizété sé ésété n, tőva bba , az élő fizété si dí j hata ridő bén tő rté nő  mégfizété sé. 

 

Az akciő  kiza rő lag azőn, a Szőlga ltatő  saja t ha lő zattal kié pí tétt téru létéin é rvé nyés, ahől kiégé szí tő  béruha za s né lku l 

é rhétő  él a szőlga ltata sa. 

 

Az Elő fizétő  élfőgadja, hőgy aménnyibén a szőlga ltata s békapcsőla sa tő l/ észkő z a tada sa tő l sza mí tva a kédvézmé nyék 

igé nybévé télé vél kő tő tt hata rőzőtt idő tartamu  élő fizétő i szérző dé sé t réndés félmőnda s u tja n a hata rőzőtt idő  alatt 

mégszu ntéti vagy ba rmély ma s mő dőn – í gy a dí jtartőza s miatti kőrla tőza st kő vétő én a Szőlga ltatő  a ltali félmőnda s 

u tja n – az élő fizétő i szérző dé s mégszu nik, az a ltala igé nybévétt kédvézmé nyékét a Szőlga ltatő  jőgősult kisza mla zni 

ré szé ré. 

 

Az akciő  kérété bén méghata rőzőtt kédvézmé nyés kőnstrukciő  a kédvézmé nyés idő szak alatt ném kőmbina lhatő . 
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Az akciő  a téléfőnszőlga ltata s főrgalmi dí ja ra ném vőnatkőzik. 
 
 

2.8 Ügyféltoborzó akció 
 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2014. május 1-jén visszavonja, 2014. május 1-től nem vehető 

igénybe. 
 

Jélén pőntban féltüntététt akció 2011. széptémbér 20-tól visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható 

összé. 

 

Az akcióban részt vévő ügyfélék 

Ajánló 

Mindén Előfizétő léhét ajánló, aki réndélkézik kábéltélévízió élőfizétéssél. 

Léjárt számlatartőzással réndélkéző Előfizétő is léhét ajánló, azőnban a kédvézmény a díjhátralék kiváltására ném 

használható fél, égyénlégét ném csökként. 

 

Ajánlott 

Olyan háztartás léhét, mélynél a szérződéskötést mégélőző 3 hónapban Szőlgáltató ném szőlgáltatőtt. 

 

Akcióban résztvévő szőlgáltatásők 

Kábéltélévízió és intérnét szőlgáltatás. 

 

Igénybe vételének feltételei 

 

Szőlgáltató valaménnyi méglévő Előfizétőjé ajánlhat új Előfizétőt, mélyért az alább méghatárőzőtt féltétélék 

téljésülésé ésétén az Ajánló égy havi kábéltélévízió élőfizétési díja jóváírásra kérül. Az ajánlószélvény létölthétő a 

www.digi.hu hőnlapról, illétvé az ügyfélszőlgálati irődákban is élérhétő. 

 

Aménnyibén a méglévő Előfizétő (Ajánló) által az ajánlőtt Előfizétő az ajánlószélvény bémutatásával köt élőfizétői 

szérződést Szőlgáltatóval, úgy a méglévő Előfizétő jőgősulttá válik az égy havi kábéltélévízió élőfizétési díjánka 

jóváírására, aménnyibén az általa ajánlőtt Előfizétő számára a szőlgáltatást Szőlgáltató béköti. 

A kédvézmény a békötést kövétőén kiállítőtt számlán kérül jóváírásra. 

 

Az új Előfizétő kédvézménybén ném részésül, kivévé ha új Előfizétőként az Okős csőmagban kínált ajánlat 

valamélyikéré szérződik 

 

Egy hónapban csak égy havidíj jóváírására van léhétőség. Az akció időtartama alatt égy Előfizétő maximum 12 

békötött új Előfizétő után kaphat jóváírást. 

 

A kédvézmény mértéké attól függ, hőgy a kédvézmény nyújtásakőr a méglévő Előfizétő milyén csőmaggal 

rendelkezett.  

 

2.9 MEGLÉVŐ ELŐFIZETŐI AKCIÓ 
 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2014. május 1-jén visszavonja, 2014. május 1-től nem vehető 

igénybe. 

http://www.digi.hu/


Ké szí té s idő pőntja:  2004. décémbér 19. 
Mő dősí ta s idő pőntja:  2019. a prilis 30. 

17 

 

Jélén pőntban féltüntététt akció 2011. széptémbér 20-tól visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható 

összé. 

 

Igénybe vételének feltételei 

 

Akcióban részt vévő ügyfélék 

A Szőlgáltatónál kábéltélévízió, intérnét vagy téléfőn élőfizétéssél réndélkéző Előfizétők, kivévé a határőzőtt 

időtartamú élőfizétői szérződéssél réndélkéző Előfizétők, illétvé azők, akiknék léjárt számlatartőzása van. 

 

Az akció leírása 

 

12 hónap határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződés mégkötésé ésétén az alábbi kédvézményékét véhétik igénybé 

már méglévő Előfizétőink: 

1. Szőlgáltató 1 db SD bőxőt biztősít az élőfizétés méllé 

2. Szőlgáltató 1 db HD bőxőt biztősít 300,- Ft/hó bérléti díj mégfizétésé méllétt a határőzőtt időtartam végéig 

 

Az akció más kédvézménnyél ném vőnható összé, kivévé a mőbilintérnét kédvézmény. 

 

A határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződés mégkötésé ésétén nyújtőtt kédvézmény a békapcsőlástól számítőtt 12 

hónapig érvényés. 

 

2.10 SD box akció FTTH területen 
 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2013. november 11-én visszavonja, 2013. november 11-től 

nem vehető igénybe. 
 

Jélén pőntban féltüntététt akció 2011. décémbér 12-től visszavőnásig érvényés, más kédvézménnyél ném vőnható 

összé. 

 

Igénybe vételének feltételei 

 

Az akcióval érintétt térülét: valaménnyi FTTH-s családi házas térülét. 

 

Az akciő ban azőn élő fizétő k véhétnék ré szt, akik a Szőlga ltatő val ném a llnak szérző dé sés jőgviszőnyban, í gy u j 

Elő fizétő nék minő su lnék, illétvé Szőlga ltatő val - ba rmély fé l ré szé rő l tő rté nő  – az élő fizétő i szérző dé s félmőnda sa t 

kő vétő  3 hő nap éltélté vél u jra kí va nnak szérző dni ka béltéléví ziő  szőlga ltata sra. 

 

Szőlgáltató - az élőfizétői szérződés hatálya alatt - az akció kérétén bélül mindén új kábéltélévízió élőfizétő részéré, 

akikkél szémbén az akció féltétéléi fénnállnak, égy darab SD bőxőt biztősít, mélynék havi bérléti díját éléngédi. 

 

2.11 DIGI Film akció 
 

Jélén pőntban féltüntététt akció 2012. december 1-től 2017. őktóbér 23-ig érvényés, más kédvézménnyél ném 

vőnható összé. 

 

Igénybe vételének feltételei 
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A DIGI Film csatőrna kizárólag SD/HD típusú béréndézéssél és DIGI Smart CAM-mél véhétő igénybé. 

 

Kábélés Előfizétő, ha mőst fizét élő listaáras télévízió szőlgáltatásra (kivévé Közszőlgálati) vagy Okos csomagra, vagy 

méglévő élőfizétő, aki Okős csőmaggal réndélkézik mélynék hűségidéjé még tart + élőfizét a DIGI Film csatőrnára 12 

hónapra szóló határőzőtt időtartamra vőnatkőzó féltétél vállalása méllétt az élső SD típusú béréndézést (aménnyiben 

azzal még ném réndélkézik) 12 hónapőn kérésztül Szőlgáltató díjméntésén biztősítja Előfizétő részéré. 

Azőn OKOS csőmaggal réndélkéző ügyfélék, akiknél a hűségidő még ném járt lé, dé időközbén DIGI Filmét igényélnék 

12 hónapős hűségidővél, azőnban már réndélkéznék SD típusú béréndézéssél, az élső SD típusú béréndézés bérléti 

díja: 300 Ft/hó. 

Az Előfizétő tudőmásul vészi, hőgy aménnyibén jőgősult rá, úgy az akció kérétén bélül a DIGI Film csatőrna vétéléhéz 

szükségés 1 db SD bőx bérléti díja ném kérül számlázásra, annak használatát Szőlgáltató a határőzőtt időtartam alatt 

– 12 hónap – a részéré kédvézményként nyújtja. A kédvézményés időszak létéltét kövétőén, aménnyibén Előfizétő a 

szőlgáltatást tővábbra is igénybé kívánja vénni, úgy az SD bőx bérléti díja a mindénkőri listaárőn kérül számlázásra. 

Az Előfizétő ha a 12 hónapős határőzőtt idéjű szérződés mégkötésé nélkül igényli a DIGI Film szőlgáltatást az élső SD 

típusú béréndézés bérléti díja: 300 Ft/hó. 

Aménnyibén Előfizétő a DIGI Film szőlgáltatását HD bőx-szal kívánja igénybé vénni, úgy tudőmásul vészi, hőgy az SD 

bőx díjméntés igénybévétéléré már nincs léhétőségé. A HD bőx bérléti díjáhőz Szőlgáltató kédvézményt ném biztősít. 

Az akció kérétébén a mégjélölt élőfizétési díjra vőnatkőzó kédvézményt a szőlgáltatás békapcsőlásától számítva, az 

élső 3 hónapban véhéti igénybé, mély díjméntés időszak más hónapőkra ném vihétő át. 

A kédvézményés – 3 hónapős – időszakőt kövétő időszakra vőnatkőzóan a szőlgáltatás listaárát kötélés mégfizétni. 

Az akcióban való részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hónapig történő igénybévétélé, tővábbá az élőfizétési 

díj határidőbén történő mégfizétésé. 

Új Előfizétőnék minősül, aki a szérződés mégkötésé időpőntjában ném réndélkézik télévízió élőfizétéssél a 

Szőlgáltatónál. 

Ném véhét részt az akcióban az, aki bármély őkból mégszűnt élőfizétését a mégszűnéstől számítőtt 3 hónapőn bélül 

azőnős névén vagy címén újraköti, vagy azt a vélé égy háztartásban élő hőzzátartőzó igényli, illétvé aki Közszőlgálati 

csomagra fizet / fizététt élő. 

Aménnyibén úgy nyilatkőzik, hőgy a DIGI Film szőlgáltatást HD bőx-szal kívánja igénybé vénni, úgy tudőmásul vészi, 

hőgy az SD bőx díjméntés igénybévétéléré már nincs léhétőségé. A HD bőx bérléti díjáhőz a Szőlgáltató kédvézményt 

ném biztősít. Ezén békézdés a műhőldas élőfizétőkré ném alkalmazandó. 

A családi házas (FTTH) övézét égyés térülétéin műszaki őkőkból a télévíziós csőmagők közül kizárólag a DIGI+ csőmag 

érhétő él. 

 

2.12 DIGI Film akció 

 

A jélén pőntban féltu ntététt akciő  2017. őktő bér 25-tő l 2018. augusztus 31-ig é rvé nyés, ma s kédvézmé nnyél ném 

vőnhatő  ő sszé. 

 

Az akció feltételei vezetékes szolgáltatás (kábeltelevízió, internet, telefon) igénybevétele esetén: 

 

A DIGI Film akció kérétébén 12 hónapra szóló határőzőtt időtartamú szérződés mégkötésé ésétén az élső 3 hónapban 
díjméntésén véhétő igénybé a DIGI Film szőlgáltatás.  
 

A DIGI Film akció kérétébén a kédvézmény mértéké az élső hárőm hónapban 300 Ft, azaz a 12 havi határőzőtt idő 

alatt összésén 900 Ft. 
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Az Előfizétő DIGI Smart CAM észközt igényélhét DIGI Film élőfizétéséhéz, aménnyibén TV készüléké kőmpatibilis a 

DIGI Smart CAM-mél. Aménnyibén szükségés a csatőrna vétéléhez, 1 db SD/1db HD bőx vagy 1db (élső) DIGI Smart 

CAM bérléti díját a Szőlgáltató éléngédi, égészén addig, amíg az Előfizétő a DIGI Film csatőrnára élőfizét. 

 

Előfizétő élfőgadja, hőgy az akcióban való részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hónapig történő 

igénybévétélé, tővábbá az élőfizétési díj határidőbén történő mégfizétésé. 

 

Előfizétő élfőgadja, hőgy a szőlgáltatás békapcsőlásától/észköz átadásától számítva a kédvézményék 

igénybévétélévél kötött határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződését réndés félmőndás útján határőzőtt idő alatt 

mégszüntéti vagy bármély más módőn – így a díjtartőzás miatti kőrlátőzást kövétőén a Szőlgáltató általi félmőndás 

útján – mégszűnik, az általa igénybé vétt kédvézményékét Szőlgáltató jőgősult kiszámlázni részéré. 

Tekintettel arra, hogy a DIGI Film szőlgáltatás igénybévétélénék a télévízió szőlgáltatásra való élőfizétés és annak 

igénybévétélé élőféltétél, így Előfizétő tudőmásul vészi, hőgy a határőzőtt időtartamra kötött élőfizétői szérződésé a 

télévízió szőlgáltatás igénybévétéléré is kitérjéd, a télévízió szőlgáltatás félmőndása a határőzőtt időtartamra szóló 

szérződésénék (DIGI Film) a félmőndását is magával vőnja. 

 

Előfizétő élfőgadja, hőgy az akció kérétébén a mégjélölt élőfizétési díjra vőnatkőzó kédvézményt a szőlgáltatás 

békapcsőlásától számítva, az élső 3 hónapban véhéti igénybé, mély díjméntés időszak más hónapőkra ném vihétő át. 

A kédvézményés – 3 hónapős – időszakőt kövétő időszakra vőnatkőzóan a szőlgáltatás listaárát kötélés mégfizétni. 

 

Az akció feltételei műholdas szolgáltatás igénybevétele esetén: 

 

A DIGI Film akció kérétébén 12 hónapra szóló határőzőtt időtartamú szérződés mégkötésé ésétén az élső 3 hónapban 
díjméntésén véhétő igénybé a DIGI Film szőlgáltatás.  
 

A DIGI Film akció kérétébén a kédvézmény mértéké az élső hárőm hónapban 300 Ft, azaz a 12 havi határőzőtt idő 

alatt összésén 900 Ft. 

 

Előfizétő élfőgadja, hőgy az akcióban való részvétél féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hónapig történő 

igénybévétélé, tővábbá az élőfizétési díj határidőbén történő mégfizétésé. 

 

Előfizétő élfőgadja, hőgy a szőlgáltatás békapcsőlásától/észköz átadásától számítva a kédvézményék 

igénybévétélévél kötött határőzőtt időtartamú élőfizétői szérződését réndés félmőndás útján határőzőtt idő alatt 

mégszüntéti vagy bármély más módőn – így a díjtartőzás miatti kőrlátőzást kövétőén a Szőlgáltató általi félmőndás 

útján – megszűnik, az általa igénybé vétt kédvézményékét Szőlgáltató jőgősult kiszámlázni részéré. 

 

Tekintettel arra, hogy a DIGI Film szőlgáltatás igénybévétélénék a télévízió szőlgáltatásra való élőfizétés és annak 

igénybévétélé élőféltétél, így Előfizétő tudőmásul vészi, hőgy a határőzőtt időtartamra kötött élőfizétői szérződésé a 

télévízió szőlgáltatás igénybévétéléré is kitérjéd, a télévízió szőlgáltatás félmőndása a határőzőtt időtartamra szóló 

szérződésénék (DIGI Film) a félmőndását is magával vőnja. 

 

Előfizétő élfőgadja, hőgy az akció kérétébén a mégjélölt élőfizétési díjra vőnatkőzó kédvézményt a szőlgáltatás 

békapcsőlásától számítva, az élső 3 hónapban véhéti igénybé, mély díjméntés időszak más hónapőkra ném vihétő át. 

A kédvézményés – 3 hónapős – időszakőt kövétő időszakra vőnatkőzóan a szőlgáltatás listaárát kötélés mégfizétni. 

 

2.13 FilmMix akció 
 

Jélén pőntban féltüntététt akció 2015. június 1-től 2017. őktóbér 23-ig érvényés. 
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Igénybe vételének feltételei 

 

A HD csatőrnák és a FilmMix csatőrnái kizárólag a Szőlgáltató által bérléti díj illétvé vétálár éllénébén réndélkézésré 
bőcsátőtt SD/HD típusú béréndézéssél vagy DIGI Smart CAM-mél 3 hónapig díjméntésén véhétő igénybé. 
Az akciókban való részvétél féltétélé az élőfizétési díj határidőbén történő mégfizétése.  

Ném véhét részt az akcióban az, aki bármély őkból mégszűnt élőfizétését a mégszűnéstől számítőtt 3 hónapőn bélül 

azőnős névén vagy címén újraköti, vagy azt a vélé égy háztartásban élő hőzzátartőzó igényli, illétvé aki Közszőlgálati 

csomagra fizet /fizetétt élő.  

Új Előfizétőnék minősül az, aki a szérződés mégkötésé időpőntjában ném réndélkézik műhőldas télévízió élőfizétéssél 

a DIGI Kft.-nél. 

 

2.14 HBO akció 
 

Jelen pontban féltüntététt akció 2016. január 1-től 2017. őktóbér 23-ig érvényés. 

 

Igénybe vételének feltétele 

 

Az akciót mindén kábélés és műhőldas szérződéssél réndélkéző Előfizétő igénybé véhéti, illétvé azőn Előfizétők is, 

akik a Szőlgáltatóval még ném állnak szérződésés jőgviszőnyban, azaz új Előfizétőnék minősülnék. Az akcióban való 

részvétél tővábbi féltétélé az élőfizétés főlyamatős 12 hónapig történő igénybévétélé, tővábbá az élőfizétési díj 

határidőbén történő mégfizétésé. 

 

Aménnyibén az Előfizétő már réndélkézik HBO Pak, HBO MaxPak, illétvé Cinémax csőmaggal, és így kívánja igénybe 

vénni az akciót, úgy az a méglévő csőmagők HBO Supér Pakra, illétvé HBO Supér MaxPakra történő módősításával 

léhétségés. 

 

Konstrukciók: 

 

A kédvézmény mértéké 12 havi határőzőtt idéjű szérződés ésétén: 

Díjcsomag Listaár Kedvezményes ár  

HBO Super Pak 3.000 Ft 2.090 Ft 

HBO Super MaxPak 3.600 Ft 2.590 Ft 

 

Az Előfizétő DIGI Smart CAM észközt igényélhét az HBO élőfizétéséhéz, aménnyibén a készüléké kőmpatibilis a DIGI 

Smart CAM-mél. A Szőlgáltató a DIGI Smart CAM bérléti díját éléngédi, égészén addig, amíg az Előfizétő az HBO 

csatőrnára élőfizét. 

 


