
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 

2016. január 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

1. Az ÁSZF „B” Mellékletének 2.1. pontja az alábbiakban módosul: 

Annak érdekében, hogy ilyen esetben a szolgáltatás újból igénybe vehető legyen, az Előfizetőnek az 

Ügyfélszolgáltaton vagy telefonon (1272 telefonszámon) vagy e-mailen be kell jelentenie, hogy a 

készülék áramtalan állapotban volt. 

 

2. Az ÁSZF „B” Mellékletének 3. pontjából töröljük: 

A 2010. január 1. napja előtt kötött Egyedi Előfizetői Szerződések megszűnése esetén az Előfizetőnek 

nem kell a kültéri egységet (fej, tükör) visszaszolgáltatni abban az esetben sem, ha az Előfizető azt 

nem vásárolta meg. 

 

3. Az ÁSZF „D” Mellékletének 2. pontja az alábbiakkal bővül: 

A 60 percet meghaladó kimenő hívást – a hívásiránytól függetlenül – a Szolgáltató jogosult 

korlátozni, megszakítani. 

 

4. Az ÁSZF „E”, „E.1”, „E.2” és „E.3” Mellékleteiben feltüntetett csatornák szerepeltetésének 

vállalt időpontja 2016. január 31-re módosul. 

 

A fenti módosításokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket: 
Amennyiben az 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. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 
8 nap lehet, a Szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. 
Az ÁSZF teljes, egységes szerkezetű formában közzétételre került a www.digi.hu/aszf oldalon, valamint 
Ügyfélszolgálatainkon. 
Az ÁSZF módosítás indoka: ÁSZF szövegének aktualizálása, a csatornák szerepeltetésére vállalt időpont módosul. 

 

Budapest, 2015. december 1. 

 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

http://www.digi.hu/aszf

