
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

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

2020. február 21. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

 

1. Az ÁSZF „J” Melléklete az alábbiakkal bővül: 

 

1.1.2.10. Mobil Vásárlás szolgáltatás 

 

A Mobil Vásárlás Szolgáltatás igénybevételével az Előfizető készülékének segítségével a Nemzeti 

Mobilfizetés Zrt.-től szolgáltatásokat rendelhet, illetve vásárolhat meg. A Mobil Vásárlás 

Szolgáltatás - utólag fizetett Szolgáltatás esetén – az Előfizető rendelkezésére álló univerzális 

egyenleg használatával, mobilparkolásra és autópálya matrica vásárlására vehető igénybe. Az 

univerzális egyenlegről a Szolgáltató a jelen melléklet 6. fejezetében ad részletes tájékoztatást. 

Nem vehető igénybe a Mobil Vásárlás szolgáltatás az Előfizető által, amennyiben az Előfizető 

bármelyik elektronikus hírközlési szolgáltatását a Szolgáltató korlátozta, illetve szünetelteti.  

Utólag fizetett szolgáltatás esetén a Mobil Vásárlás Szolgáltatás igénybevétele során 

megrendelt/vásárolt terméket/szolgáltatást az Előfizető a Díjfizetésre vonatkozó rendelkezések 

szerinti feltételeknek megfelelően köteles kiegyenlíteni. A Mobil Vásárlás szolgáltatás keretében az 

univerzális egyenleg terhére megrendelt/megvásárolt termékekről/szolgáltatásokról a Szolgáltató 

jogosult az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 164. § -a alapján gyűjtőszámlát 

kiállítani.  

A Mobil Vásárlás Szolgáltatás igénybevételéhez a Szolgáltató az Előfizető részére automatikusan 

univerzális egyenleget biztosít, melyet az Előfizető a mindenkor hatályos Díjszabásban (jelen 

melléklet 6. fejezete) meghirdetett értékhatárig vehet igénybe. Az Előfizető a Mobil Vásárlás 

Szolgáltatás használata során felhasznált összeget utólagos kifizetéssel teljesíti. 

A Szolgáltató az Előfizetőkkel a teljesített Mobilvásárlás termék, szolgáltatásértékesítésekről 

havonta számol el, az elszámolás napja a tárgyhavi számlában feltüntetett beérkezési határidő, 

előre fizetett szolgáltatás esetén a tárgyhónap utolsó napja.  

Amennyiben a megvásárolni kívánt mobil vásárlási terméket/szolgáltatást a Nemzeti Mobilfizetés 

Zrt. biztosítja, Szolgáltató jogosult a termék/szolgáltatás tovább értékesítéséért tranzakciós díjat 

kérni a vásárlás lebonyolítása miatt. A tranzakciós díj mértékéről mindenkor a hatályos Díjszabás 

rendelkezik (jelen melléklet 6. fejezete).  

A 2011. évi CC. törvény értelmében 2014. július 1-től indulnak a központosított mobil értékesítésű 

szolgáltatások. Ezen szolgáltatásokat a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. értékesíti a Szolgáltató részére 

tovább értékesítési céllal, és az Előfizetők a Mobil Vásárlás szolgáltatás keretében vehetik igénybe. 

A központosított mobil értékesítési szolgáltatások körét a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. határozza 

meg, azért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.  



 

Az Előfizető a szolgáltatással kapcsolatos panaszát elsődlegesen a Nemzeti Mobilfizetés Zrt. 

ügyfélszolgálati elérhetőségein teheti meg, mely az alábbiak szerint érhető el: 

https://nemzetimobilfizetes.hu/elerhetoseg.  

Az Előfizető a panaszát a Szolgáltató ügyfélszolgálatán (telefonon a 1272-es telefonszámon, vagy 

az ugyfelszolgalat@digi.hu e-mail címen) is előterjesztheti. Amennyiben a panasz közterületi 

parkolási szolgáltatás vagy e-matrica (használati díj) vásárláshoz kapcsolódó pótdíjra vonatkozik, 

és ez nem a Szolgáltató hibájából eredeztethető, akkor a Szolgáltató köteles az Előfizetőt 

tájékoztatni, hogy bejelentésével keresse fel a bejelentés kivizsgálására jogosult Parkolási 

Üzemeltetőt vagy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-t. Továbbá a Szolgáltató az Előfizető 

rendelkezésére bocsátja a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tranzakció részletes adatait. 

 

2. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1. Függeléke az alábbiak szerint módosul: 

 

5.4. Az adatroaming használata során meghatározott mennyiségi limit 

 

Az adatroaming használata során elérhető adatroaming limit lehetővé teszi az Előfizető részére, 

hogy havi adatroaming felhasználását korlátok között tarthassa. Abban az esetben, ha az Előfizető 

havi adatroaming felhasználása eléri a 16.000 Ft-ot, az adatroaming szolgáltatást a Szolgáltató 

szünetelteti. 

 

3. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1. Függeléke az alábbiakkal bővül: 

 

6. MOBIL VÁSÁRLÁS DÍJAK 

 

A továbbértékesített tartalmak és termékek díjait nem a Szolgáltató határozza meg. Ezért a 

szolgáltatás keretében továbbértékesített termékek és tartalmak díjairól a vásárlási folyamat 

során, a vásárlás jóváhagyása előtt kap pontos információt. A havi számlában utólag történő 

fizetés a havi 20 000 Ft limit erejéig történhet.  

Azon Előfizetők, akiknek számlatartozása van a Szolgáltató felé, a Mobil Vásárlás igénybevételére 

nem jogosultak.  

 

Továbbértékesített termékek tranzakciós díjai  

 

https://nemzetimobilfizetes.hu/elerhetoseg
mailto:ugyfelszolgalat@digi.hu


 

A továbbértékesített szolgáltatások árait – melyeket nem a Szolgáltató állapít meg – a vásárlás 

során bizonyos termékek esetében tranzakciós díj terheli, illetve a vásárlások során minden 

esetben az SMS használatának díját a termék, szolgáltatás díján felül kell fizetni.  

Várakozási (parkolási) jogosultság tranzakciós 

díj/db 

55 Ft 

E-matrica (tranzakciós díj/db) 55 Ft 

 

Mobil Vásárlás szolgáltatás során vásárolt termékek fizetése utólag a havi számla terhére 

történhet, az univerzális egyenleg növelésére nincs lehetőség. Amennyiben az Előfizető az adott 

hónapban kimerítette univerzális egyenlegét, az adott hónapban Mobil Vásárlás szolgáltatás 

további megrendelésére nem jogosult. 

Az SMS használati díjak a telekommunikációs tételek között jelennek meg a számlában. A 

mobilvásárlási, illetve az elektronikus hírközlési tételek alapvetően egy számlában kerülnek 

kiállításra. 

 

Budapest, 2020. február 21. 

 

 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 


