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

2020. január 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

 

1. Az ÁSZF „E” Mellékletében feltüntetett csatornakiosztás az alábbiak szerint módosul: 

 

- A JimJam csatorna a teljes szolgáltatási területen bekerül a digitális szolgáltatásba a Megamax 

csatorna helyére. 

 

- Az AMC, Film Cafe, Spektrum, Minimax és TV Paprika csatornák a teljes szolgáltatási területen 

bekerülnek az analóg és digitális kínálatba. 

 

- A CBS Reality csatorna a teljes szolgáltatási területen bekerül a digitális kínálatba.  

 

- A 2019. december 2. napján már közzétett tájékoztatónk szerint a Megamax csatorna – annak 

megszűnése miatt - a teljes szolgáltatási területen kikerül a digitális szolgáltatásból. 

 

- A Sport1, Sport2 csatornák - 2019. december 2. napján már közzétett tájékoztatónk szerint - a 

teljes szolgáltatási területen kikerülnek az analóg és a digitális (SD és HD) szolgáltatásból. 

 

- DBudapest, DVidék, DDebrecen, DDorogEsztergom területeken bekerül a digitális kínálatunkba az 

ATV Spirit SD és HD csatorna adása az S24 (330 MHz) frekvencián.  

 

- DDigiInvi területen bekerül a digitális kínálatunkba az ATV Spirit HD adása az S28 (362 MHz) 

frekvencián. 

 

- A meglévő Viasat Nature/History HD csatorna új neve Viasat Nature HD lesz. A DigiInvi területen a 

Viasat History HD-t új csatornaként az S30 (378 MHz) frekvencián, míg a DBudapest, DVidék, 

DDebrecen, DDorogEsztergom területeken az S24 (330 MHz) frekvencián továbbítjuk. 

 

- Gellénháza, Teskánd és Nagykapornak területeken egyes rádióadók adminisztrációs hiba miatt 

kerültek be a kínálatba. Tekintettel arra, hogy ezeket a rádióadókat nem továbbítjuk, így töröljük a 

csatornakiosztásból. 

 



 

2. Az ÁSZF „E.1” Mellékletében feltüntetett csatornakiosztás az alábbiak szerint módosul: 

 

- A 2019. december 2. napján már közzétett tájékoztatónk szerint a Megamax csatorna – annak 

megszűnése miatt - a teljes szolgáltatási területen kikerül a műholdas csatornakiosztásból. 

 

- A Sport1, a Sport1 HD, a Sport2 csatornák - 2019. december 2. napján már közzétett tájékoztatónk 

szerint - a teljes szolgáltatási területen kikerülnek a műholdas csatornakiosztásból. 

 

- A CBS Reality, az AMC, a Spektrum, a Minimax, a TV Paprika és a Film Café csatornák bekerülnek a 

műholdas csatornakiosztásba.  

 

- A JimJam és a HGTV csatornák bekerülnek a műholdas csatornakiosztásba.  

 

3. Az ÁSZF „H” Mellékletének X. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Az AMC, Minimax, Spektrum és TV Paprika csatornák bekerülnek a csatornalistába. 

 

 

Budapest, 2019. december 31. 

 

 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 


