
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

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

2017. október 25. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

1. Az ÁSZF „C” Mellékletének C.1. Függelékét az alábbiak szerint módosítjuk: 

 

1. Konstrukciók  

Tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása alapján az 

internet-hozzáférési szolgáltatás után fizetendő ÁFA mértéke 2017. január 1-jétől 27%-ról 18%-ra 

csökkent, így a jelen 1. pontban feltüntetett előfizetési díjak ÁFA tartalma 18%.  

 

a. Internet előfizetési díjak 2017. október 25-től: 

 

1.1.1. FTTB területre vonatkozó díjcsomagok: 

 

Díjcsomag 

DIGINet 100-

FTTB 

DIGINet 500-

FTTB 
DIGINet 1000-FTTB 

Maximális letöltés (Mbps) 100 500 1 000 

Maximális feltöltés (Mbps) 100 200 200 

Garantált letöltés (Mbps) 25 200 300 

Garantált feltöltés (Mbps) 20 50 50 

Előfizetési díj 2 500 Ft 2 900 Ft 3 300 Ft 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

A maximális sávszélesség keretezéssel együtt érvényes. 

FTTB technológia műszaki leírása: 

Olyan optikai hozzáférési hálózat, melyben az optikai szál az előfizetői hozzáférési pontot előfizető 

helyiségét is tartalmazó épületen – vagy azonos tulajdonú épületegyüttes valamely épületén – belül, vagy 

annak külső falától 2 m-nél nem távolabb végződik és ehhez az előfizető nem fényvezető szállal és nem 

koaxiális kábellel csatlakozik. 

 

1.1.2. FTTH területre vonatkozó díjcsomagok: 

 

Díjcsomag DIGINet 1000-FTTH 

Maximális letöltés (Mbps) 1 000 

Maximális feltöltés (Mbps) 200 

Garantált letöltés (Mbps) 300 

Garantált feltöltés (Mbps) 50 

Előfizetési díj 2 500 Ft 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

A maximális sávszélesség keretezéssel együtt érvényes. 

 

FTTH technológia műszaki leírása: 

 



 

Olyan optikai hozzáférési hálózat, melyben az előfizetői hozzáférési pont optikai szállal van 

csatlakoztatva, és a csatlakozási pont a lakáson belül vagy kívül, annak külső falától 2 méternél nem 

távolabb helyezkedik el. 

 

 

1.2. Internet előfizetési díjak 2017. október 25-től: 

 

Díjcsomag RITMO 

Maximális letöltés (Mbps) 4 

Maximális feltöltés (Mbps) 1 

Garantált letöltés (Kbps) 512 

Garantált feltöltés (Kbps) 256 

E-mail fiók (Mbyte) 1 x 30 

Web tárhely (Mbyte) 30 

Előfizetési díj (Ft) 2.300 Ft 

 

 

1.8 Kis- és középvállalkozások részére kínált, 2017. október 25-től igényelhető internet-

szolgáltatás: 

 

Internet 

szolgáltatás 

DIGINet Növekedés 

100 

DIGINet Növekedés 

500 

DIGINet Növekedés 

1000 

Maximális letöltési 

sebesség (Mbps) 

100 500 1000 

Maximális 

feltöltési sebesség 

(Mbps) 

100 200 200 

Garantált letöltési 

sebesség (Mbps) 

90 300 500 

Garantált feltöltési 

sebesség (Mbps) 

50 100 100 

E-mail fiók 1x30 Mbyte 2x30 Mbyte 3x 30 Mbyte 

Webtárhely  300 Mbyte 300 Mbyte 300 Mbyte 

Havidíj (bruttó ár) 3.500 Ft 5.000 Ft 6.500 Ft 

2015. szeptember 1. napjától fix IP cím nem Üzleti Előfizetők számára kizárólag a jelen pontban 

meghatározott díjcsomagokhoz igényelhető, csomagonként maximum 1db, IP címenként 2.880,- Ft áron.  

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

FTTH technológia műszaki leírása: 

 

Olyan optikai hozzáférési hálózat, melyben az előfizetői hozzáférési pont optikai szállal van 

csatlakoztatva, és a csatlakozási pont a lakáson belül vagy kívül, annak külső falától 2 méternél nem 

távolabb helyezkedik el. 



 

 

2.1 Nem igényelhető díjcsomagok 2017. november 25-től: 

 

Díjcsomag 
DIGINet 

100 

DIGINet 

100 Pro 

DIGINet 

200 

DIGINet 

500 

DIGINet 

1000 

Maximális letöltés 

(Mbps) 

100 100 200 500 1000 

Maximális feltöltés 

(Mbps) 

50 100 100 200 200 

Garantált letöltés 

(Mbps) 

25 50 80 200 300 

Garantált feltöltés 

(Mbps) 

20 25 40 50 50 

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

Webtárhely 

(Mbyte) 

30 30 30 30 30 

Előfizetési díj 2.500 Ft 3.250 Ft 3.700 Ft 4.100 Ft 4.600 Ft 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

A maximális sávszélesség keretezéssel együtt érvényes. 

 

Azok az Előfizetők, akik az alábbi, már nem rendelhető díjcsomagok valamelyikével rendelkeznek, 2017. 

január 1-től díjcsomagjuk az alábbiak szerint változik: 

 

- azok az Előfizetők, akik DIGINet 100 Pro-A vagy TopNet szolgáltatásra kötöttek előfizetői szerződést, a 

továbbiakban DIGINet 100 Pro néven vehetik igénybe a szolgáltatást, melynek maximális le- és feltöltési 

sebessége 100/100 Mbps, a garantált le- és feltöltési sebessége 50/25 Mbps; 

- azok az Előfizetők, akik DIGINet 200-A vagy DIGINet 500-A szolgáltatásra kötöttek előfizetői szerződést, a 

továbbiakban DIGINet 500 elnevezésen vehetik igénybe a szolgáltatást, melynek 500/200 Mbps a 

maximális le- és feltöltési sebessége, a garantált le- és feltöltési sebessége 200/50 Mbps; 

- azok az Előfizetők, akik DIGINet 1000-A szolgáltatásra kötöttek előfizetői szerződést, a továbbiakban 

DIGINet 1000 elnevezésen vehetik igénybe a szolgáltatást, melynek 1000/200 Mbps a maximális le- és 

feltöltési sebessége, a garantált le- és feltöltési sebessége 300/50 Mbps. 

 

 

Díjcsomag STRADA 

Maximális letöltés (Mbps) 8 

Maximális feltöltés (Mbps) 2 

Garantált letöltés (Kbps) 1024 

Garantált feltöltés (Kbps) 512 

E-mail fiók (Mbyte) 3 x 30 

Web tárhely (Mbyte) 30 

Előfizetési díj (Ft) 3.250 Ft 



 

Garantált sávszélesség a maximális fel- és letöltési sebesség 20 %-a. 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 

 

Kis- és középvállalkozások részére kínált, 2017. január 1. napjától igényelhető internet-

szolgáltatás: 

 

Internet szolgáltatás DIGINet Növekedés 

100-A 

DIGINet Növekedés 

500-A 

Maximális letöltési 

sebesség (Mbps) 

100 500 

Maximális feltöltési 

sebesség (Mbps) 

100 200 

Garantált letöltési 

sebesség (Mbps) 

90 300 

Garantált feltöltési 

sebesség (Mbps) 

50 100 

E-mail fiók 1x30 Mbyte 2x30 Mbyte 

Webtárhely  300 Mbyte 300 Mbyte 

Havidíj (bruttó ár) 3.715 Ft 5.110 Ft 

2015. szeptember 1. napjától fix IP cím nem Üzleti Előfizetők számára kizárólag a jelen pontban 

meghatározott díjcsomagokhoz igényelhető, csomagonként maximum 1db, IP címenként 2.880,- Ft áron.  

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 

2. A DIGI Kft. DIGITel 500 telefonos díjcsomagja 2017. október 25-től nem igényelhető, így az 

ÁSZF „D” Mellékletének D.1. Függelékét ennek értelmében módosítjuk: 

 

2017. október 25-től igényelhető csomagok: 

Hívásirány 

DIGITel 200 

(önállóan nem 

rendelhető) 

DIGITel 900 

Ft/perc Ft/perc 

bruttó bruttó 

Saját hálózat 0 0 

Helyi vonalas hívás 6,25 6,25 

Belföldi távolsági 

vonalas hívás 
6,25 6,25 

Belföldi T-Mobile hívás 15 15 

Belföldi Telenor hívás 15 15 

Belföldi Vodafone hívás 15 15 

Kapcsolási díj 0 0 

Romániai DIGI vonalas 

hálózat hívásának díja 

egységesen a nap 24 

órájában 

0 0 

Havidíj 200,- Ft/hó 900,- Ft/hó 



 

  

A DIGITel 200 2015. április 1-től önállóan nem rendelhető. Előfizetésenként egy DIGITel 200 csomag 

vehető igénybe. 

 

Az Előfizető előfizetésenként egy DIGITel 200 csomag igénybe vételére jogosult. Az Előfizető által 

igényelt további telefonvonalakat a Szolgáltató kizárólag a DIGITel 900 csomag előfizetéssel 

biztosítja. 

 

Amennyiben az Előfizető bármely szolgáltatási csomag mellé telefonszolgáltatást választ, vagy 

telefonszolgáltatása mellé más szolgáltatási csomagot választ, úgy jogosult a DIGITel 200 csomag 

igénybe vételére és részére a DIGITel 200 csomagban foglalt előfizetési díjat számlázza a Szolgáltató. 

Amennyiben az Előfizető a telefon csomag mellett igénybe vett szolgáltatási csomag(ok)ra kötött 

előfizetői szerződését megszünteti, vagy az megszűnik (kizárólag telefon előfizetése marad), úgy az 

általa igénybe vett DIGITel 200 csomag - a szolgáltatási csomagok bármely okból történő 

megszűnésének időpontjáva-l DIGITel 900 csomagra módosul. A DIGITel 900 csomagra a jelen ÁSZF-

ben meghatározottak szerinti előfizetési díj fizetendő. 

Azok az Előfizetők, akik 2015. március 31. előtt DIGIFON szolgáltatásra kötöttek előfizetői szerződést, 

a továbbiakban DIGITel 200 néven vehetik igénybe a szolgáltatást. Azok az Előfizetők, akik 2015. 

március 31. előtt DIGIFON 900 szolgáltatásra kötöttek előfizetői szerződést, azok a továbbiakban 

DIGITel 900 néven vehetik igénybe a szolgáltatást.  

 

 

Nem igényelhető díjcsomag 2017. november 25-től: 

 

Hívásirány 

DIGITel 500 

(önállóan nem 

rendelhető) 

Ft/perc 

bruttó 

Saját hálózat 2 

Helyi vonalas hívás 3 

Belföldi távolsági 

vonalas hívás 
3 

Belföldi T-Mobile hívás 6 

Belföldi Telenor hívás 6 

Belföldi Vodafone hívás 6 

Kapcsolási díj 0 

Romániai DIGI vonalas 

hálózat hívásának díja 

egységesen a nap 24 

órájában 

2 

Havidíj 500,- Ft/hó 

 

A DIGITel 200 és a DIGITel 500 2015. április 1-től önállóan nem rendelhető. Előfizetésenként egy 

DIGITel 200 vagy egy DIGITel 500 csomag vehető igénybe. 

 



 

Az Előfizető előfizetésenként egy DIGITel 200 vagy egy DIGITel 500 csomag igénybe vételére jogosult. 

Az Előfizető által igényelt további telefonvonalakat a Szolgáltató kizárólag a DIGITel 900 csomag 

előfizetéssel biztosítja. 

 

Amennyiben az Előfizető bármely szolgáltatási csomag mellé telefonszolgáltatást választ, vagy 

telefonszolgáltatása mellé más szolgáltatási csomagot választ, úgy jogosult a DIGITel 200 vagy 

DIGITel 500 csomag igénybe vételére és részére a DIGITel 200 vagy DIGITel 500 csomagban foglalt 

előfizetési díjat számlázza a Szolgáltató. Amennyiben az Előfizető a telefon csomag mellett igénybe 

vett szolgáltatási csomag(ok)ra kötött előfizetői szerződését megszünteti, vagy az megszűnik 

(kizárólag telefon előfizetése marad), úgy az általa igénybe vett DIGITel 200 vagy DIGITel 500 csomag 

- a szolgáltatási csomagok bármely okból történő megszűnésének időpontjáva-l DIGITel 900 csomagra 

módosul. A DIGITel 900 csomagra a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerinti előfizetési díj fizetendő. 

Azok az Előfizetők, akik 2015. március 31. előtt DIGIFON szolgáltatásra kötöttek előfizetői szerződést, 

a továbbiakban DIGITel 200 néven vehetik igénybe a szolgáltatást. Azok az Előfizetők, akik 2015. 

március 31. előtt DIGIFON 900 szolgáltatásra kötöttek előfizetői szerződést, azok a továbbiakban 

DIGITel 900 néven vehetik igénybe a szolgáltatást.  

Az Üzleti Előfizetőink 2015. október 1-jét követően kizárólag a DIGITel 500 díjcsomagot igényelhetik. 

 

 

Nomadikus szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak 2017. október 25-től: 

Hívásirány 

DIGITel 200 

(önállóan nem 

rendelhető) 

DIGITel 900 

Ft/perc Ft/perc 

bruttó bruttó 

Saját hálózat  0 0 

Helyi vonalas hívás 6,25 6,25 

Belföldi távolsági 

vonalas hívás 
6,25 6,25 

Belföldi T-Mobile hívás 15 15 

Belföldi Telenor hívás 15 15 

Belföldi Vodafone hívás 15 15 

Kapcsolási díj 0 0 

Romániai DIGI vonalas 

hálózat hívásának díja 

egységesen a nap 24 

órájában 

0 0 

Havidíj (Egyedi 

Előfizető) 
200,- Ft/hó 900,- Ft/hó 

 

A nomadikus DIGITel 200 2015. április 1-től önállóan nem rendelhető. Előfizetésenként egy nomadikus 

DIGITel 200 csomag vehető igénybe. 

Az Előfizető előfizetésenként csak egy nomadikus DIGITel 200 csomag igénybe vételére jogosult. Az 

Előfizető által igényelt további telefonvonalakat a Szolgáltató kizárólag a nomadikus DIGITel 900 

csomag előfizetéssel biztosítja. 



 

Amennyiben az Előfizető bármely szolgáltatási csomag mellé telefonszolgáltatást választ, vagy 

telefonszolgáltatása mellé más szolgáltatási csomagot választ, úgy jogosult a nomadikus DIGITel 200 

csomag igénybe vételére és részére a nomadikus DIGITel 200 csomagban foglalt előfizetési díjat 

számlázza a Szolgáltató. Amennyiben az Előfizető a telefon csomag mellett igénybe vett szolgáltatási 

csomag(ok)ra kötött előfizetői szerződését megszünteti vagy az megszűnik (kizárólag telefon 

előfizetése marad), úgy az általa igénybe vett nomadikus DIGITel 200 csomag - a szolgáltatási 

csomagok bármely okból történő megszűnésének időpontjával - nomadikus DIGITel 900 csomagra 

módosul. A nomadikus DIGITel 900 csomagra a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerinti előfizetési díj 

fizetendő. 

 

Nem igényelhető díjcsomag 2017. november 25-től: 

Nomadikus szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak: 

Hívásirány 

DIGITel 500 

(önállóan nem 

rendelhető) 

Ft/perc 

bruttó 

Saját hálózat  2 

Helyi vonalas hívás 3 

Belföldi távolsági 

vonalas hívás 
3 

Belföldi T-Mobile hívás 6 

Belföldi Telenor hívás 6 

Belföldi Vodafone hívás 6 

Kapcsolási díj 0 

Romániai DIGI vonalas 

hálózat hívásának díja 

egységesen a nap 24 

órájában 

2 

Havidíj (Egyedi 

Előfizető) 
500,- Ft/hó 

 

A nomadikus DIGITel 200 és a nomadikus DIGITel 500 2015. április 1-től önállóan nem rendelhető. 

Előfizetésenként egy nomadikus DIGITel 200 vagy egy nomadikus DIGITel 500 csomag vehető igénybe. 

Az Előfizető előfizetésenként csak egy nomadikus DIGITel 200 vagy egy nomadikus DIGITel 500 

csomag igénybe vételére jogosult. Az Előfizető által igényelt további telefonvonalakat a Szolgáltató 

kizárólag a nomadikus DIGITel 900 csomag előfizetéssel biztosítja. 

Amennyiben az Előfizető bármely szolgáltatási csomag mellé telefonszolgáltatást választ, vagy 

telefonszolgáltatása mellé más szolgáltatási csomagot választ, úgy jogosult a nomadikus DIGITel 200 

vagy nomadikus DIGITel 500 csomag igénybe vételére és részére a nomadikus DIGITel 200 vagy 

nomadikus DIGITel 500 csomagban foglalt előfizetési díjat számlázza a Szolgáltató. Amennyiben az 

Előfizető a telefon csomag mellett igénybe vett szolgáltatási csomag(ok)ra kötött előfizetői 

szerződését megszünteti vagy az megszűnik (kizárólag telefon előfizetése marad), úgy az általa 

igénybe vett nomadikus DIGITel 200 vagy nomadikus DIGITel 500 csomag - a szolgáltatási csomagok 

bármely okból történő megszűnésének időpontjával - nomadikus DIGITel 900 csomagra módosul. A 

nomadikus DIGITel 900 csomagra a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerinti előfizetési díj fizetendő. 



 

Az Üzleti Előfizetőink 2015. október 1-jét követően kizárólag a nomadikus DIGITel 500 díjcsomagot 

igényelhetik. 

 

3. Az ÁSZF „G” Mellékletét aktualizáljuk, módosítjuk: 

 

1. Igényelhető konstrukciók 

 

1.1 “Okos csomag” akció 

 

A jelen pontban feltüntetett akció 2017. október 25-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem 

vonható össze. A kedvezmények összevonásának tilalma alól a mobilinternet kivételt képez. 

 

Igénybe vételének feltételei: 

 

Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése. 

 

Konstrukciók: 

 

FTTH területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár 

DIGITV DIGITel 200 

DIGINet 1000- 

FTTH 6 000 Ft 4 800 Ft 

 

FTTB területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 

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 

 

Modemes területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 
Listaár 

Kedvezményes 

ár 

DIGITV DIGITel 200 RITMO 5 800 Ft 4 600 Ft 

 

Az ÁSZF “C.1” Függelékében is feltünetett, alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető 

kedvezmény: 

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 kedvezményes időszak a szolgáltatás bekapcsolásától vehető igénybe. A kedvezmény összege a vonatkozó 

adók változása folytán ettől a jövőben eltérhet. 

 

Az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő igénybevétele a fent 

megjeölt csomagok együttes előfizetése esetén, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 

 

 

Az akció kizárólag azon a Szolgálta saját hálózattal kiépített területein érvényes, ahol kiegészítő beruházás 

nélkül érhető el a szolgáltatása. 

 

Az Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás bekapcsolásától/ eszköz átadásától számítva a kedvezmények 

igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján a határozott 

idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a Szolgáltató 

általi felmondás útján – megszűnik, az általa igénybevett kedvezményeket Szolgűáltató jogosult kiszámlázni 

részére. 

 

Az akció keretében meghatározott kedvezményes konstrukció a kedvezményes időszak alatt nem 

kombinálható. 

 

Az akció a telefon szolgáltatás forgalmi díjára nem vonatkozik. 

 

1.2 DIGI Film akció 

 

A jelen pontban feltüntetett akció 2017. október 25-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem 

vonható össze. 

 

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

 

A DIGI Film akció keretében 12 hónapra szóló határozott időtartamú szerződés megkötése esetén az első 3 

hónapban díjmentesen vehető igénybe a DIGI Film szolgáltatás.  

 

A DIGI Film akció keretében a kedvezmény mértéke az első három hónapban 300 Ft, azaz a 12 havi 

határozott idő alatt összesen 900 Ft. 

 

Az Előfizető DIGI Smart CAM eszközt igényelhet DIGI Film előfizetéséhez, amennyiben TV készüléke 

kompatibilis a DIGI Smart CAM-mel. Amennyiben szükséges a csatorna vételéhez, 1 db SD/1db HD box vagy 

1db (első) DIGI Smart CAM bérleti díját a Szolgáltató elengedi, egészen addig, amíg az Előfizető a DIGI 

Film csatornára előfizet. 

 

Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő 

igénybevétele, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 

 



 

Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás bekapcsolásától/eszköz átadásától számítva a kedvezmények 

igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján határozott 

idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a 

Szolgáltató általi felmondás útján – megszűnik, az általa igénybe vett kedvezményeket Szolgáltató jogosult 

kiszámlázni részére. 

Tekintettel arra, hogy a DIGI Film szolgáltatás igénybevételének a televízió szolgáltatásra való előfizetés és 

annak igénybevétele előfeltétel, így Előfizető tudomásul veszi, hogy a határozott időtartamra kötött 

előfizetői szerződése a televízió szolgáltatás igénybevételére is kiterjed, a televízió szolgáltatás felmondása 

a határozott időtartamra szóló szerződésének (DIGI Film) a felmondását is magával vonja. 

 

Előfizető elfogadja, hogy az akció keretében a megjelölt előfizetési díjra vonatkozó kedvezményt a 

szolgáltatás bekapcsolásától számítva, az első 3 hónapban veheti igénybe, mely díjmentes időszak más 

hónapokra nem vihető át. A kedvezményes – 3 hónapos – időszakot követő időszakra vonatkozóan a 

szolgáltatás listaárát köteles megfizetni. 

 

Az akció feltételei műholdas szolgáltatás igénybevétele esetén: 

 

A DIGI Film akció keretében 12 hónapra szóló határozott időtartamú szerződés megkötése esetén az első 3 

hónapban díjmentesen vehető igénybe a DIGI Film szolgáltatás.  

 

A DIGI Film akció keretében a kedvezmény mértéke az első három hónapban 300 Ft, azaz a 12 havi 

határozott idő alatt összesen 900 Ft. 

 

Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő 

igénybevétele, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 

 

Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás bekapcsolásától/eszköz átadásától számítva a kedvezmények 

igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján határozott 

idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a 

Szolgáltató általi felmondás útján – megszűnik, az általa igénybe vett kedvezményeket Szolgáltató jogosult 

kiszámlázni részére. 

 

Tekintettel arra, hogy a DIGI Film szolgáltatás igénybevételének a televízió szolgáltatásra való előfizetés és 

annak igénybevétele előfeltétel, így Előfizető tudomásul veszi, hogy a határozott időtartamra kötött 

előfizetői szerződése a televízió szolgáltatás igénybevételére is kiterjed, a televízió szolgáltatás felmondása 

a határozott időtartamra szóló szerződésének (DIGI Film) a felmondását is magával vonja. 

 

Előfizető elfogadja, hogy az akció keretében a megjelölt előfizetési díjra vonatkozó kedvezményt a 

szolgáltatás bekapcsolásától számítva, az első 3 hónapban veheti igénybe, mely díjmentes időszak más 

hónapokra nem vihető át. A kedvezményes – 3 hónapos – időszakot követő időszakra vonatkozóan a 

szolgáltatás listaárát köteles megfizetni. 

 

1.3 HBO akció 

 

A jelen pontban feltüntetett akció 2017. október 25-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem 

vonható össze. 

 



 

Konstrukciók: 

 

A kedvezmény mértéke 12 havi határozott idejű szerződés esetén: 

 

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 Előfizető DIGI Smart CAM eszközt igényelhet DIGI Film előfizetéséhez, amennyiben TV készüléke 

kompatibilis a DIGI Smart CAM-mel. Amennyiben szükséges a csatorna vételéhez, 1 db SD/1db HD box vagy 

1db (első) DIGI Smart CAM bérleti díját a Szolgáltató elengedi, egészen addig, amíg az Előfizető HBO 

csatornára előfizet. 

 

Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő 

igénybevétele, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 

 

Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás bekapcsolásától/eszköz átadásától számítva a kedvezmények 

igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján határozott 

idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a 

Szolgáltató általi felmondás útján – megszűnik, az általa igénybe vett kedvezményeket Szolgáltató jogosult 

kiszámlázni részére. 

 

Tekintettel arra, hogy a HBO szolgáltatás igénybevételének a televízió szolgáltatásra való előfizetés és 

annak igénybevétele előfeltétel, így Előfizető tudomásul veszi, hogy a határozott időtartamra kötött 

előfizetői szerződése a televízió szolgáltatás igénybevételére is kiterjed, a televízió szolgáltatás felmondása 

a határozott időtartamra szóló szerződésének (HBO) a felmondását is magával vonja. 

 

Az akció feltételei műholdas szolgáltatás igénybevétele esetén: 

Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő 

igénybevétele, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 

 

Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás bekapcsolásától/eszköz átadásától számítva a kedvezmények 

igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján határozott 

idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a 

Szolgáltató általi felmondás útján – megszűnik, az általa igénybe vett kedvezményeket Szolgáltató jogosult 

kiszámlázni részére. 

 

Tekintettel arra, hogy a HBO szolgáltatás igénybevételének a televízió szolgáltatásra való előfizetés és 

annak igénybevétele előfeltétel, így Előfizető tudomásul veszi, hogy a határozott időtartamra kötött 

előfizetői szerződése a televízió szolgáltatás igénybevételére is kiterjed, a televízió szolgáltatás felmondása 

a határozott időtartamra szóló szerződésének (HBO) a felmondását is magával vonja. 



 

 

1.4 FilmMix akció 

 

A jelen pontban feltüntetett akció 2017. október 25-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem 

vonható össze. 

 

Igénybe vételének feltételei 

 

Azon új előfizetőink részére, akik 2017. október 25.-től kötöttek műholdas szolgáltatásra előfizetői 

szerződést, 3 hónapig díjmentesen biztosítjuk a FilmMix szolgáltatást. 

 

Az akciókban való részvétel feltétele az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 

 

1.5. Műholdas szolgáltatás DIGITV akció 

 

A jelen pontban feltüntetett akció 2017. október 25-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem 

vonható össze. A kedvezmények összevonásának tilalma alól a mobilinternet kivételt képez. 

 

Az akcióban 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése esetén kedvezményes 

szerelési díjjal érhető el a szolgáltatás kiépítése. A helyszínen felhasznált anyagok díj külön fizetendő.  

 

 

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 csomag az akció keretében 12 hónapra szóló határozott időtartamú szerződés megkötése esetén 

az első hónapban díjmentesen vehető igénybe. A DIGITV akció keretében a kedvezmény mértéke az első 

hónapban 3 300 Ft, azaz a 12 havi határozott idő alatt összesen 3 300 Ft. 

Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő 

igénybevétele, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 

 

Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás bekapcsolásától/eszköz átadásától számítva a kedvezmények 

igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján határozott 

idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a 

Szolgáltató általi felmondás útján – megszűnik, az általa igénybe vett kedvezményeket Szolgáltató jogosult 

kiszámlázni részére. 

 

Előfizető elfogadja, hogy az akció keretében a megjelölt előfizetési díjra vonatkozó kedvezményt a 

szolgáltatás bekapcsolásától számítva, az első hónapban veheti igénybe, mely díjmentes időszak más 

hónapokra nem vihető át. A kedvezményes – 1 hónapos – időszakot követő időszakra vonatkozóan a 

szolgáltatás listaárát köteles megfizetni. 



 

 

A fenti módosításokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket: 
Az ÁSZF teljes, egységes szerkezetű formában közzétételre került a www.digi.hu/aszf oldalon, valamint 
Ügyfélszolgálatainkon. 
Az ÁSZF módosítás indoka: jogszabályváltozás, díjcsomagok jogszabályváltozással összefüggő lezárása, 
csatornakiosztásban bekövetkező változás, csatornák szerepeltetésére vállalt időpont módosítása. 

 

Budapest, 2017. október 25. 
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