
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

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

2017. február 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

1. Az ÁSZF „D” Mellékletének 1.1.16. fejezetéből töröljük: 

 

„Hívásvárakoztatás szolgáltatás keretében a Szolgáltató az aktivált szolgáltatás esetén a foglalt 

távbeszélő-állomás Előfizetője részére a beszélgetés alatt hangjelzést küld arról, hogy egy hívó éppen 

hívja az ő állomását. A hangjelzést követően a hívott Előfizető a következő lehetőségek közül 

választhat:  

 a jelzést figyelmen kívül hagyva folytathatja az eredeti beszélgetést; 

 a kézi beszélőt letéve, az eredeti beszélgetést befejezve fogadhatja az új hívást; 

 a megfelelő jelzéssel tartásba téve a fennálló beszélgetést, annak bontása nélkül fogadhatja az 

új hívást, majd a két hívóval felváltva beszélhet, a két hívás között tetszés szerint átkapcsolva. 

E szolgáltatás igénybevételének feltétele, egy erre alkalmas előfizetői készülék (DTMF, R/Flash) 

megléte. A szolgáltató mindkét hívást egymástól függetlenül, a hívó feleknek a hívás teljes 

időtartamára, a tartás állapotra is számlázza.„ 

 

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

vállalt időpontja 2017. február 28-ra 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-t teljes, egységes szerkezetű formában közzétettük a www.digi.hu/aszf oldalon, valamint az 
Ügyfélszolgálatainkon. 
Az ÁSZF módosítás indoka: ÁSZF szövegének aktualizálása, a csatornák szerepeltetésére vállalt időpont 
módosítása. 

 

Budapest, 2016. december 30. 

 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
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