Tisztelt Előfizetőink!

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”)
2019. március 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi:
1.

Az ÁSZF Törzsének - új szolgáltatás bevezetése miatt - az alábbi pontjai módosulnak:
bekezdés
száma

bekezdés címe

2.2.3.1

Belépési díj

2.2.4.3

Kiegészítő szolgáltatások

2.3.4.2

A szolgáltatás igénybevételének esetleges földrajzi korlátai

2.4.1

A szolgáltatás létesítésének költsége

2.4.2

A szolgáltatás telepítése, az előfizetői hozzáférési pont kiépítése

3.1

A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás leírása

3.2.

A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi korlátai

3.5

A Szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye

4.1.

Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének
az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről,
valamint a díjazás hitelességéről szóló NMHH rendeletben meghatározott
egyedi, továbbá a szolgáltató által önként vállalt egyedi szolgáltatásminőségi
követelményeinek célértékei

4.2.

Amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást,
menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az
elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz,
tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, az erre vonatkozó
szabályok részletes ismertetése

4.2.1.

A rendelkezésre állás, a rendelkezésre állás számítási módja

5.1.1.

A szolgáltatás szüneteltetése az Előfizető kérelmére

5.1.4.

A szolgáltatás szüneteltetéséért viselt felelősség

5.2.4.

Korlátozás esetén felszámított díjak

2.

6.3.6.

Kártérítési igények intézése

7.1.

Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek
keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, internet-hozzáférési
szolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén (amelyben az internet-hozzáférési
szolgáltatás díja forgalomtól független, vagy az adatmennyiség előre
meghatározott) külön feltüntetve az internet-hozzáférési szolgáltatás díját,
díjazási időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak,
kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a
kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy
időtartamra vonatkozó bármely követelményt, az előfizetői szerződés
megszűnése, módosítása, a szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása alkalmával
esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, ideértve a végberendezéssel
kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és
számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja,
minden egyéb díj

7.1.1.

A díjak, díj- illetve szolgáltatáscsomagok módosítása

7.1.5.

A hibaelhárítás költsége

7.3

. A kártérítési eljárás szabályai

7.4.1.

Kötbérigények intézése

12.2.1.

Az áthelyezés

12.2. 2.

Az átírás

Az ÁSZF - új szolgáltatás bevezetése miatt - az I Melléklettel bővül.
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