
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

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

2018. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

1. Az ÁSZF „A” Mellékletének 4. pontját az alábbiak szerint módosítjuk: 

 

„Egy Előfizető maximum kettő darab DIGI Smart CAM igénybevételére jogosult. Az eszköz 

igénybevételére vonatkozó bérleti díjat az A3 Függelék tartalmazza. Film Now, HBO előfizetés esetén az 

első DIGI Smart CAM bérleti díját a Szolgáltató elengedi a Film Now, HBO előfizetés ideje alatt. A Film 

Now, HBO előfizetés megszűnésekor az Előfizető a (első) DIGI Smart CAM bérleti díjának megfizetésére 

köteles.” 

 

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

 

A Szolgáltató 2017. augusztus 1-től igényelhető kábeltelevíziós díjcsomagjai és azokra 

alkalmazandó előfizetési díjak területi bontásban: 

Film Now (Digitális Közszolgálati programcsomag mellé nem 

igényelhető) 300 Ft 

 

Az HBO Super Pak és HBO Super MaxPak, a Felnőtt csomag és a Film Now szolgáltatásaink külön 

előfizetéssel, a Szolgáltatótól bérelt vagy megvásárolt beltéri egységgel, vagy DIGI Smart CAM-mel vehetők 

csak igénybe. 

 

A Szolgáltató 2017. március 5-től igényelhető kábeltelevíziós díjcsomagjai és azokra 

alkalmazandó előfizetési díjak területi bontásban: 

Film Now (Digitális Közszolgálati 

programcsomag mellé nem igényelhető) 300 Ft 

 

Az HBO Super Pak és HBO Super MaxPak, a Felnőtt csomag és a Film Now szolgáltatásaink külön 

előfizetéssel, a Szolgáltatótól bérelt vagy megvásárolt beltéri egységgel, vagy DIGI Smart CAM-mel vehetők 

csak igénybe. 

 



 

3. Az ÁSZF „A” Mellékletének A.3. Függelékét az alábbiak szerint módosítjuk: 

 

A Szolgáltató a Film Now szolgáltatást előfizetésenként maximum három végberendezésen biztosítja. 

Amennyiben háromnál több készüléken igényli az Előfizető a Film Now szolgáltatást, úgy azt további 

előfizetés ellenében teheti meg. 

 

4. Az ÁSZF „B” Melléklete „B.1.” Függelékének 5. pontját az alábbiak szerint módosítjuk: 

 

Egy Előfizető maximum kettő darab DIGI Smart CAM igénybe vételére jogosult. Az eszköz igénybe vételére 

vonatkozó bérleti díjat a B3 Függelék tartalmazza. Film Now és/vagy HBO előfizetés esetén az első DIGI 

Smart CAM bérleti díját a Szolgáltató elengedi a Film Now és/vagy HBO előfizetés ideje alatt. A Film Now 

és/vagy HBO előfizetés megszűnésekor az Előfizető a (első) DIGI Smart CAM bérleti díjának megfizetésére 

köteles. 

 

5. Az ÁSZF „B” Melléklete „B.3.” Függelékében található táblázatot az alábbiak szerint 

módosítjuk: 

 

Előfizetői csomagok havi díjai 2016. november 1-jétől: 
 

Film Now 300 Ft 
 
 
6. Az ÁSZF „G” Mellékletének 1.1. és 1.2. pontját az alábbiak szerint módosítjuk: 

 

DIGI MINDENKINEK CSOMAG 

 

A jelen pontban feltüntetett akció 2018. szeptember 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem 

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

Igénybevételének feltételei: 

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

 



 

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

 

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 területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 

 

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 

 

A DIGI MINDENKINEK CSOMAG igénybevételére vonatkozó feltételek: 

 

A kedvezményes időszak a szolgáltatás bekapcsolásától számítva, az első három hónapban vehető igénybe, 

mely kedvezményes időszak más hónapokra nem vihető át. 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 

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

 

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

beruházás nélkül érhető el a szolgáltatása. 



 

 

Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben 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 – az előfizetői szerződés megszűnik, az általa igénybevett 

kedvezményeket a Szolgáltató jogosult kiszámlázni részére. 

 

Az akció keretében meghatározott kedvezményes konstrukció a kedvezményes időszak alatt nem 

kombinálható. 

 

Az akció a telefonszolgáltatás forgalmi díjára nem vonatkozik. 

 

Film Now akció 

 

A jelen pontban feltüntetett akció 2018. szeptember 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem 

vonható össze. 

 

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

 

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

hónapban díjmentesen vehető igénybe a Film Now szolgáltatás.  

 

A Film Now 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 Film Now 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 Film 

Now 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 Film Now 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 (Film Now) 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 Film Now akció keretében 12 hónapra szóló határozott időtartamú szerződés megkötése esetén az első 3 

hónapban díjmentesen vehető igénybe a Film Now szolgáltatás.  

 

A Film Now 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 Film Now 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 (Film Now) 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. 

 

7. Az ÁSZF „G” Mellékletének 1.3. pontját az alábbiak szerint módosítjuk: 

 



 

Az Előfizető DIGI Smart CAM eszközt igényelhet HBO 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. 

 

8. Az ÁSZF „G” Mellékletében található lezárt díjcsomagokat az alábbi 2.10. ponttal egészítjük 

ki: 

 

2.10. DIGI Film akció 

 

A jelen pontban feltüntetett akció 2017. október 25-től 2018. augusztus 31-ig 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. 

9. Az ÁSZF „H” Mellékletének X. pontját az alábbiak szerint módosítjuk: 

 

A DIGI Film csatorna megnevezését módosítottuk FILM Now megnevezésre. 

 

Budapest, 2018. augusztus 31. 

 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 


