Tisztelt Előfizetőink!

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”)
2017. november 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi:
1.

Az ÁSZF Törzs 1.2.1 pontját az alábbiak szerint módosítjuk:
Személyes ügyintézés céljából az Ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási időben állnak az Előfizetők
rendelkezésére.
A Központi Ügyfélszolgálati iroda címe és nyitva tartása:
1134 Budapest, Váci út 35.
Hétfő – Szerda – Péntek: 08:00-16:00
Kedd – Csütörtök: 10:00-18:00
A WestEnd City Centerben működtetett Ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása:
Hétfő – Szombat: 09:00 – 21:00
Vasárnap:
10:00 – 18:00
A Szolgáltató által működtetett ügyfélszolgálati irodák pontos címe a www.digi.hu oldalon
elérhetők.

2.

Az ÁSZF „A” Mellékletének A.1. Függelékében található alábbi táblázatokat pontosítjuk,
kiegészítjük Visznek településsel:
A Szolgáltató 2017. augusztus 1-től igényelhető kábeltelevíziós díjcsomagjai és
azokra alkalmazandó előfizetési díjak területi bontásban:
Terület

Szolgáltatás

Bruttó

Jászság (Tarnaörs, Erk, Zaránk, Tarnaméra, Boconád, Közszolgálati
Tarnazsadány, Nagyfüged, Jászdózsa, Jászapáti,
Jászszentandrás, Ludas, Detk, Halmajugra, Domoszló,
Markaz, Kisnána, Vécs, Visznek)
DIGITV

600 Ft

3300 Ft

Nem igényelhető díjcsomagok 2017. augusztus 1-jétől:
Terület

Szolgáltatás

Bruttó

Jászság
(Tarnaörs,
Erk,
Zaránk, KTV
KÖZSZOLGÁLATI
Tarnaméra, Boconád, Tarnazsadány, CSOMAG
1000 Ft
Nagyfüged,
Jászdózsa,
Jászapáti,
Jászszentandrás,
Ludas,
Detk,
Halmajugra,
Domoszló,
Markaz,
Kisnána, Vécs, Visznek)
2800 Ft
KTV ALAP CSOMAG

3. Az ÁSZF „A” Mellékletének A.3. Függelékében található Kártérítési díjak megnevezésű
táblázatot az alábbiakkal egészítjük ki:
HD (Humax) beltéri egység

15.000 Ft

HD (Irdeto) beltéri egység

15.000 Ft

Mininode

10.000 Ft

4. Az ÁSZF „A” Mellékletének A.3 Függelékében található Szerelésnél felhasznált anyagok
árlistája megnevezésű táblázat az alábbiak szerint módosul:
Koax dugó roppantós

100 Ft

/darab

Koax hüvely roppantós

100 Ft

/darab

5. Az ÁSZF „C” Mellékletének C.3 Függelékében található, az Internet szolgáltatáshoz
kapcsolódó egyéb díjak és költségek megnevezésű táblázatát kiegészítjük 2 díjtétellel:
ZTE H218N kártérítési díja
10.000 Ft
ZTE H298N ROUTER kártérítési díja

12.000 Ft

6. Az ÁSZF „C” Mellékletének C.3 Függelékében található, a Szerelésnél felhasználható
anyagok listája nevű táblázat az alábbiak szerint módosul:
Szerelésnél felhasznált anyagok árlistája
Anyag megnevezése

Bruttó díj

Egység

Beltéri 2-es osztó

300 Ft

/darab

Beltéri 3-as osztó

330 Ft

/darab

Beltéri 4-es osztó horizontális

510 Ft

/darab

Beltéri 4-es osztó vertikális

510 Ft

/darab

F csatlakozó

35 Ft

/darab

Koax dugó roppantós

100 Ft

/darab

Koax hüvely roppantós

100 Ft

/darab

RG6 kábel

45 Ft

/méter

RG6 öntartós kábel

55 Ft

/méter

RJ11 csatlakozó

6 Ft

/darab

Telefonkábel

15 Ft

/méter

UTP kombi aljzat

385 Ft

/darab

RJ45 UTP csatlakozó

20 Ft

/darab

UTP kábel

65 Ft

/méter

UTP kábel öntartós

140 Ft

/méter

UTP T elosztó

255 Ft

/darab

RJ45 toldó

270 Ft

/darab

F toldó

35 Ft

/darab

Beltéri 1-es mini leágazó 6 dB

245 Ft

/darab

Beltéri 1-es mini leágazó 8 dB

330 Ft

/darab

Beltéri 1-es mini leágazó 12 dB

220 Ft

/darab

Beltéri 2-es leágazó 16dB

300 Ft

/darab

Beltéri 2-es leágazó 20dB

520 Ft

/darab

Beltéri 2-es leágazó 12dB

550 Ft

/darab

Telefon toldó

320 Ft

/darab

Isolátor 5-1000

900 Ft

/darab

HPF 86 szűrő

570 Ft

/darab

RG-59 csatlakozó

55 Ft

/darab

IEC 2-es osztó

390 Ft

/darab

MMW0 SPLITER

800 Ft

/darab

7. Az ÁSZF „D” Mellékletének 1.1.16. pontjából töröljük az alábbiakat:
Egyéb szolgáltatások (helyhez kötött és nomadikus telefonszolgáltatás esetén is)
Három résztvevős konferencia szolgáltatás esetén az Előfizető által külön igényelt és aktivált
szolgáltatás keretében a beszélgetést folytató Előfizető a hívást fenntartva, felhívhat egy harmadik

felet. Miután a harmadik fél válaszol, az Előfizető a következő lehetőségek közül választhat tetszőleges
sorrendben:
tetszés szerint oda-vissza kapcsolhat a két fél között;
közös beszédúttal hármas konferenciát hozhat létre.
E szolgáltatás igénybevételének feltétele a szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői berendezés
(DTMF, R/Flash,) megléte. A Szolgáltató mindkét hívást egymástól függetlenül, a hívó feleknek a hívás
teljes időtartamára, tartás állapotra is számlázza.
Az átirányított hívás díja két részből áll:
a hívó az átirányítást megrendelő Előfizető távbeszélő-állomásáig fizeti a hívást;
az aktiváláskor megadott másik távbeszélő-állomásig felépített hívást pedig a szolgáltatást
megrendelő Előfizetőnek kerül kiszámlázásra.
Hangposta szolgáltatás esetén, ha a hívott fél hangposta szolgáltatást vesz igénybe, a Szolgáltató
biztosítja, hogy amennyiben a hívó fél a hívását a hangpostára irányítást megelőzően megszakítja, a
hívott fél szolgáltatója nem végződtetheti a hívást. A hívásért a telefonszolgáltatók díjat nem
számítanak fel.
A Szolgáltató a hívás hangpostára irányítását megelőzően szövegbemondással vagy hangjelzéssel
hívja fel a hívó fél figyelmét a hangpostára irányításra. A hívás díjmentes megszakítására
rendelkezésre álló időtartam legalább 5 másodperc hosszúságú.
A Szolgáltató a beérkező hívást akkor végződteti hangpostán, ha a hívott fél hangposta szolgáltatást
vesz igénybe és a hívás megszakítására megállapított időn belül a hívó fél nem szakítja meg a hívást.
8. Az ÁSZF „D” Mellékletének 1.1.16. pontját az alábbiak szerint módosítjuk:
Egyéb szolgáltatások (helyhez kötött és nomadikus telefonszolgáltatás esetén is)
1.1.16.1. Titkos szám
Az Előfizető kérésére kapcsolási száma nem jelenik meg az előfizetői névjegyzékben és a tudakozó
sem ad róla információt.
1.1.16.2 Rejtett szám
Az Előfizető kérésére kapcsolási száma nem jelenik meg az előfizetői névjegyzékben, de a tudakozó
tudakozódásra kiadja az előfizetői adatokat.
1.1.16.3. Meghatározott jellegű számok
A Szolgáltató az Előfizető kérésére Szép (707-a00a, 707-aa00), illetve Legszebb számot (707-aaaa,
707-a000) biztosít a D.1. Függelékben meghatározott díj ellenében.
1.1.16.4. Többes közzététel
A Szolgáltató lehetővé teszi, hogy az online (interneten elérhető) telefonkönyvben az Előfizető saját
nevén kívül más nevet is megjelentethessen, azaz, hogy a telefonkönyvben ugyanaz a telefonszám két
külön névnél is szerepeljen.
1.1.16.5. A hívó fél előfizetői számának megjelenítése (CLIP), illetve letiltása (CLIR)

A Szolgáltató lehetővé teszi, hogy:
- az Előfizető az általa hívott fél telefonkészülékén hívószámát megjelentethesse (CLIP);
- az Előfizető az általa hívott fél telefonkészülékén hívószáma megjelenítését megakadályozza
(CLIR);
E szolgáltatás ugyanakkor megteremti annak lehetőségét is, hogy Előfizető, mint hívott fél az erre
alkalmas előfizetői végberendezés kijelzőjén láthassa a hívószámára érkező hívások
telefonszámát, amennyiben a hívást kezdeményező Előfizető szolgáltatója a számküldést biztosítja,
illetőleg amennyiben a hívó fél a kijelzést megengedte.
A Szolgáltató e szolgáltatás kapcsán minden Előfizető részére megteremti annak lehetőségét, hogy
saját készülékéről – egyszerű módon – letilthassa, vagy lehetővé tegye saját előfizetői számának
megjelenítését. Az Előfizető saját maga tudja be, vagy kikapcsolni a hívószám kijelzését. A
kikapcsolás *31#, illetve visszakapcsolás *31* gombok lenyomásával lehetséges.
A Szolgáltató központja e szolgáltatás keretében a szabad előfizetői hívószámra érkező minden
hívásra a csengetéssel egy időben kiküldi annak a hívószámnak az azonosítóját, ahonnan a hívást
kezdeményezték – illetőleg amennyiben ez nem lehetséges – szövegesen a hívószám hiányát. Ha az
Előfizető alközpontot alkalmaz, és az alközpont a forgalmi adatokat figyeli és feldolgozza, erről a
telefonállomások használóit – a közöttük létrejött, használatra vonatkozó szerződés alapján
tájékoztatja.
1.1.16.6. Hívásátirányítás feltétel nélkül
Amennyiben az Előfizető a távolléte miatt nem tudja fogadni a távbeszélő-állomására érkező
hívásokat, átirányíthatja azokat egy, az aktiváláskor megadott másik távbeszélő-állomásra. Aktív
hívásátirányítás alatt a bejövő hívásokat a központ minden esetben a megadott telefonszámra
kapcsolja. E szolgáltatás igénybevételének feltétele szintén egy, a szolgáltatás igénybevételére
alkalmas előfizetői készülék (DTMF) megléte. A hívásátirányítás aktiválására: a *72#xxxxxxxx#
(ahol xxxxxxxx az átirányítási telefonszám) van mód, míg a hívásátirányítás deaktiválására,
törlésére: *72* gombokkal van mód.
1.1.16.7. Hívásátirányítás foglaltság esetén
Amennyiben az Előfizető a távbeszélő-állomásának foglaltsága miatt nem tudja fogadni az érkező
hívásokat, átirányíthatja azokat egy, az aktiváláskor megadott másik telefonszámra. Aktív
átirányítás alatt a központ csak azokat a hívásokat továbbítja az aktiváláskor megadott távbeszélőállomásra, melyek az Előfizető távbeszélő-állomásának foglaltsága alatt érkeznek, a többi hívást az
Előfizető távbeszélő-állomására kapcsolja. Az igénybevétel feltétele szintén egy, a szolgáltatás
igénybevételére alkalmas előfizetői készülék (DTMF) megléte. E szolgáltatás során a
hívásátirányítás aktiválására a *75# az átirányítási telefonszám #; a hívásátirányítás deaktiválására
pedig a *75* gombokkal van mód.
1.1.16.8. Hívásátirányítás „nincs válasz” esetén
A hívásátirányítás aktiválására a *74# az átirányítási telefonszám #; míg a hívásátirányítás
deaktiválására a *74* gombokkal van mód.
1.1.16.9. Hívásátirányítás “nem elérhető” esetén (kizárólag nomadikus telefonszolgáltatás
igénybevételekor érhető el)

Amennyiben az Előfizető nincs bejelentkezve, és ezért nem tudja fogadni az érkező hívásokat, a
szolgáltatás használatával átirányíthatja azokat egy, az aktiváláskor megadott másik telefonszámra.
Aktív átirányítás alatt a központ csak azokat a hívásokat továbbítja az aktiváláskor megadott
telefonszámra, melyek az Előfizető offline állapota alatt érkeznek, a többi hívást az Előfizetőhöz
kapcsolja. E szolgáltatás során a hívásátirányítás aktiválására a *76# az átirányítási telefonszám #;
a hívásátirányítás deaktiválására pedig a *76* kóddal van mód.
9. Az ÁSZF „D” Mellékletének D.3 Függelékében található, a Szerelésnél felhasználható
anyagok listája megnevezésű táblázatot az alábbiak szerint módosítjuk:
Anyag megnevezése

Bruttó díj

Egység

Beltéri 2-es osztó

300 Ft

/darab

Beltéri 3-as osztó

330 Ft

/darab

Beltéri 4-es osztó horizontális

510 Ft

/darab

Beltéri 4-es osztó vertikális

510 Ft

/darab

F csatlakozó

35 Ft

/darab

Koax dugó roppantós

100 Ft

/darab

Koax hüvely roppantós

100 Ft

/darab

RG6 kábel

45 Ft

/méter

RG6 öntartós kábel

55 Ft

/méter

RJ11 csatlakozó

6 Ft

/darab

Telefonkábel

15 Ft

/méter

UTP kombi aljzat

385 Ft

/darab

RJ45 UTP csatlakozó

20 Ft

/darab

UTP kábel

65 Ft

/méter

UTP kábel öntartós

140 Ft

/méter

UTP T elosztó

255 Ft

/darab

RJ45 toldó

270 Ft

/darab

F toldó

35 Ft

/darab

Beltéri 1-es mini leágazó 6 dB

245 Ft

/darab

Beltéri 1-es mini leágazó 8 dB

330 Ft

/darab

Beltéri 1-es mini leágazó 12 dB

220 Ft

/darab

Beltéri 2-es leágazó 16dB

300 Ft

/darab

Beltéri 2-es leágazó 20dB

520 Ft

/darab

Beltéri 2-es leágazó 12dB

550 Ft

/darab

Telefon toldó

320 Ft

/darab

Isolátor 5-1000

900 Ft

/darab

HPF 86 szűrő

570 Ft

/darab

RG-59 csatlakozó

55 Ft

/darab

IEC 2-es osztó

390 Ft

/darab

MMW0 SPLITER

800 Ft

/darab

10. Az ÁSZF „E” és „E.2” Mellékleteiben feltüntetett csatornakiosztást módosítjuk.
11. Az ÁSZF „E.1” és „E.3” Mellékleteiben feltüntetett csatornakiosztást módosítjuk.
12. Az ÁSZF „E”, „E.1”, „E.2” és „E.3” Mellékleteiben feltüntetett csatornák szerepeltetésének
vállalt időpontja 2017. november 30-ra módosul.
13. Az ÁSZF „H” Mellékletének IX. pontjában feltüntetett csatornakiosztást az alábbiak szerint
módosítjuk:
M1 HD
M2 HD
M4 Sport (HD)
M5 (HD)
Duna HD
Duna World HD
TV2 (HD)
Kiwi TV
Izaura Tv
Humor+
SuperTV2
FEM3
Chili TV
DIGI Animal World (HD)
DIGI Film
DIGI Life (HD)

DIGI Sport 1 (HD)
DIGI Sport 2 (HD)
DIGI Sport 3 (HD)
DIGI World (HD)
H!T Music
Music Channel
HISTORY
Film+
Mozi+
RTL Klub
RTL II
COOL TV
AMC
Minimax/C8
Nickelodeon
Spektrum
Sport 1
Sport 2
Eurosport (HD)
Eurosport2 (HD)
TV Paprika
TLC
Viasat History
Viasat Nature
Discovery Channel
Comedy Central
Paramount Channel
Zenebutik
14. Az ÁSZF „H” Mellékletének IX. pontjának utolsó bekezdését az alábbiak szerint
módosítjuk:
A DIGI 2017. november 30. napjában határozza meg a jelen Melléklet IX. pontjában feltüntetett
DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó csatornák szerepeltetésének vállalt időpontját.
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: az ÁSZF aktualizálása, pontosítása, csatornakiosztásban bekövetkezett
változás, a csatornák szerepeltetésére vállalt időpont módosítása.
Budapest, 2017. szeptember 29.

Tisztelettel:
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

