
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

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

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

 

1. Az ÁSZF Törzs 6.6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az Előfizető az elektronikus hírközlési szolgáltatással kapcsolatos, méltánylást érdemlő 

érdekeinek sérelme esetén panasszal fordulhat a Média- és Hírközlési Biztoshoz. Az eljárás 

díjmentes, időtartama legfeljebb 40 nap. 

 

A Média- és Hírközlési Biztos elérhetőségei: 

Honlap: www.mediaeshirkozlesibiztos.hu 

Cím:1088 Budapest, Reviczky utca 5.  

Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 198.  

Telefon: (+36 1) 429 8644  

Fax: (+36 1) 429 8761” 

 

2. Az ÁSZF „D” Mellékletének 1.1.11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

“A fax szolgáltatás révén a Felhasználó papíron rögzített adatok másolatát továbbíthatja a telefon 

hálózaton keresztül.  

Fax szolgáltatás igénybe vételére abban az esetben kerül sor, ha az igénybe vevő papíron vagy más lapon 

rögzített adatot a saját, vagy más személy birtokában lévő eszköz segítségével leolvas és egyirányúan 

továbbít, a szolgáltatást igénybe vevő által meghatározott helyhez kötött telefon hálózati, mobil 

rádiótelefon hálózati vagy bármely más címre. Az igénybevételre az előfizetői hozzáférési ponthoz 

csatlakoztatott, megfelelő végberendezés (faxkészülék) használatával kerülhet sor.  

Ezen telefonszolgáltatás díjazása a D.1. Függelékben részletesen meghatározott.  

Az Előfizetői hozzáférési pontról kezdeményezett fax szolgáltatás esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon 

alapul, az adatátvitel tényleges másodpercében mért időtartama szerint meghatározott, a hívás 

időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási időszaktól függ. A 

Szolgáltató a forgalmi díjon felül kapcsolási díjat is felszámolhat.” 

 

3. Az ÁSZF „D” Mellékletének 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

A Szolgáltató az előfizetői hozzáférési ponton keresztül felépített fax kapcsolatot az alkalmazott 

technológia lehetőségei szerint biztosítja, de nem garantálja. 

 

4. Az ÁSZF „D” Mellékletének „D.1” Függelékéből kikerül az alábbi szolgáltatás: 

 

További hívásirányok 

Hívásirány Típus Bruttó díjak (Ft/perc) 

Telex Vezetékes 100 

http://www.mediaeshirkozlesibiztos.hu/


 

 

5. Az ÁSZF „D” Mellékletének „D.1” Függelékéből töröljük még az alábbiakat: 

 

Területi korlátok 

A szolgáltatás Magyarország egész területéről és nemzetközi hálózatból egyaránt igénybe vehető és 

hívható. Előfizető kérése esetén a nemzetközi hálózatból való elérhetőség tiltható. 

 

Az igénybevétel korlátai 

Az előfizetőnek nem lehet lejárt fizetési határidejű díjhátraléka a szolgáltatóval szemben. 

 

Műszaki korlátok 

A szolgáltatás fix telepítésű rádiótelefon (GSM-RLL), digitális- és kábeltelefon esetén nem rendelhető 

meg. 

 

6. Az ÁSZF „D” Mellékletének „D.1” Függelékének érintett rendelkezését az alábbiak szerint 

módosítjuk: 

 

Területi korlátok 

A szolgáltatás Magyarország egész területéről és nemzetközi hálózatból egyaránt igénybe vehető és 

hívható. 

 

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

vállalt időpontja 2018. december 31-re módosul. 

 

 

 

Budapest, 2018. október 31. 

 

 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 


