
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

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

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

 

1. Az ÁSZF Törzs 6.6 pontjából töröltük az alábbiakat: 

 

Pest Megyei Kormányhivatal (másodfokú ügyekben országos illetékességgel jár el) 
E-mail: pest@pest.gov.hu 
Telefon: (+36 1) 485- 6900 
Fax: (+36 1) 485- 6903 
Cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7. 
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 270.  

 

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

 

Fővárosi és megyei kormányhivatalok (fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör) 
Az illetékes kormányhivatalok elérhetőségei a www.kormanyhivatal.hu/hu linken érhetőek el. 

 

3. Az ÁSZF Törzs 7.1.6 pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A Szolgáltató kivételes, szükség szerint alkalmazandó esetben a tárgyhóban fel nem számított vagy 
tévedésből be nem szedett díjakat és egyéb költséget az esedékesség napjától számított egy éven 
belül számlázhatja ki.  

 

4. Az ÁSZF „D” Mellékletének D.1. Függelékének 7.1.6 pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

 

 

 

 

 

 

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

 

- DDigiInvi  területen a digitális kínálatunkban a Film Now csatorna a jelenlegitől eltérő 
frekvencián kerül továbbításra, az S27 (354 MHz) digitális csatornáról a C53 (730 MHz) 
csatornára kerül áthelyezésre. 
 

Szervezet Hívószám 
Hívásonkénti 

díjak (Ft) 

Nemzeti Összefogás Vonala 1357 500 
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- Jászság területen az M2 (C7, 189,25 MHz) és Duna World (C9, 203,25 MHz) csatornák 

felcserélésre kerülnek harmonizáció miatt az analóg kiosztásban.  

 

- Budapest, DorogEsztergom, Kiskunhalas, Debrecen, Székesfehérvár, Pécs, Veszprém, Ajka, 

Várpalota, Dunaújváros, HatvanGyöngyös, Miskolc, Tatabánya, Nagykanizsa, Salgótarján, 

Nyíregyháza, Szolnok, Győr, Százhalombatta, Békéscsaba, Eger, Komló, Kaposvár, 

Kecskemét, Szeged, Zalaegerszeg, Tököl, Ózd, Jászság, Kerekegyháza területeken a 

koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend 

bevezetéséről szóló1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat 1. a) pont alapján 2020. március 

16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben 

kerül megszervezésre, mely alapján a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

(MTVA) a koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedésekkel összhangban, segítve 

az otthon tanuló diákok munkáját, a közmédia számos oktatási tartalmát - amíg a helyzet 

indokolja - az M5 kulturális csatorna napi műsorában sugározza – ezért a Szolgáltató az 

Eht. 132. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott, a körülményekben 

bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás miatt úgy 

módosította az ÁSZF-t, hogy az analóg műsorcsomagjaiban az M5 csatornát a H!T Music 

Channel helyére helyezte. Az előfizetőket a módosítással hátrány nem érte, mert a H!T 

Music Channel változatlan feltételekkel elérhető a Szolgáltató digitális kínálatában. 

 

6.  Az ÁSZF „G” Mellékletének 1.1. pontja az alábbiak szerint: 

 

FTTH területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető 

kedvezmény: 

 

Kábeltelevízió

s díjcsomag 

Telefon 

díjcsoma

g 

Internet 

díjcsoma

g 

Listaá

r 

Kedvezménye

s csomagár az 

első 

hónapban 

Kedvezménye

s csomagár a 

második 

hónaptól 

DIGITV 2019 DIGITel 

250 

DIGINet 

1000 

FTTH 

2019 

6.450 

Ft 

3.000 Ft 5.999 Ft 

 

FTTB területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető 

kedvezmény: 

 



 

Kábeltelevízió

s díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Listaár Kedvezményes 

csomagár az 

első hónapban 

Kedvezményes 

csomagár a 

második 

hónaptól 

DIGITV 2019 DIGITel 250 DIGINet 

100 FTTB 

2019 

6.450 Ft 3.000 Ft 5.999 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 DIGINet 

500 FTTB 

2019 

6.650 Ft 3.100 Ft 6.200 Ft 

 

7. Az ÁSZF „G” Mellékletének 1. pontja az alábbi konstrukciókkal bővül: 

1.3. DIGI NEKEM – e-számlával, határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével  

1.3.1. Kábel modemes területekre vonatkozó akció  

A jelen pontban feltüntetett kábel modemes területekre vonatkozó akció 2020. április 1-től 

visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.  

Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése, illetve e-számla 

regisztráció.  

Kábel modemes területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető 

kedvezmény: 

 

Kábeltelevíziós 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomag 

listaára 

Kedvezményes 

csomagár az 

első hónapban 

Kedvezményes 

csomagár a 

második 

hónaptól 

DIGITV 2019 DIGITel 250 RITMO 5 395 Ft 2 800 Ft 5 145 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D5 5 575 Ft 2 900 Ft 5 325 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D10 6 240 Ft 3 200 Ft 5 990 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D20 6 655 Ft 3 500 Ft 6 405 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D40 7 065 Ft 3 700 Ft 6 815 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D80 7 480 Ft 3 900 Ft 7 230 Ft 



 

 

A DIGI NEKEM csomag e-számlával, határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek:  

A kedvezményes időszak a szolgáltatás bekapcsolásától számított 12 hónapig 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 akció kizárólag e-számla regisztrációval érvényes. 

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 

igénybe vett 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. 

1.4. DIGI NEKEM – határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével  

1.4.1. Kábel modemes területekre vonatkozó akció  

A jelen pontban feltüntetett kábel modemes területekre vonatkozó akció 2020. április 1-től 

visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.  

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

területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 

Kábeltelevíziós 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomag 

listaára 

Kedvezményes 

csomagár 

DIGITV 2019 DIGITel 250 RITMO 5 395 Ft 5 145 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D5 5 575 Ft 5 325 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D10 6 240 Ft 5 990 Ft 



 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D20 6 655 Ft 6 405 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D40 7 065 Ft 6 815 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D80 7 480 Ft 7 230 Ft 

 

A DIGI NEKEM csomag határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek:  

A kedvezményes időszak a szolgáltatás bekapcsolásától számított 12 hónapig 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 igénybe vett 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. 

 

8. Az ÁSZF „G” Mellékletének 2. pontja az alábbiakkal bővül: 

 

2. Lezárt, nem rendelhető konstrukciók 

 

2.12. DIGI FULL – e-számlával, határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével 

 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2020. április 1-jén visszavonja, 2020. 

április 1-től nem vehető igénybe. 

Kábel modemes területekre vonatkozó akció 

A jelen pontban feltüntetett kábel modemes területekre vonatkozó akció 2019. szeptember 16-tól 

visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.  



 

 

Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése, illetve e-

számla regisztráció. 

Kábel modemes területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető 

kedvezmény: 

 

A DIGI FULL csomag e-számlával, határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek: 

A kedvezményes időszak a szolgáltatás bekapcsolásától számított 12 hónapig 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 akció kizárólag e-számla regisztrációval érvényes. 

 

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. 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az 

első három 

hónapban 

Csomagár az első három 

hónap elteltét követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 RITMO 2.800 Ft 5.145 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D5 2.900 Ft 5.325 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D10 3.200 Ft 5.990 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D20 3.500 Ft 6.405 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D40 3.700 Ft 6.815 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D80 3.900 Ft 7.230 Ft 



 

 

Az akció a telefonszolgáltatás forgalmi díjára nem vonatkozik. 

 

 

2.13. DIGI FULL – határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével 

 

A Szolgáltató a jelen pontban feltüntetett akciót 2020. április 1-jén visszavonja, 2020. április 

1-től nem vehető igénybe. 

Kábel modemes területekre vonatkozó akció 

A jelen pontban feltüntetett kábel modemes területekre vonatkozó akció 2019. szeptember 16-tól 

visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.  

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

 

Kábel modemes területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető 

kedvezmény: 

 

Kábeltelevízi

ó 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az 

első két 

hónapban 

Csomagár az első két 

hónap elteltét követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 RITMO 2.800 Ft 5.145 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D5 2.900 Ft 5.325 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D10 3.200 Ft 5.990 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D20 3.500 Ft 6.405 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D40 3.700 Ft 6.815 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 D80 3.900 Ft 7.230 Ft 

 

A DIGI FULL csomag határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek: 

A kedvezményes időszak a szolgáltatás bekapcsolásától számított 12 hónapig 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. 

 

9. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.3 Függeléke az alábbi területekkel bővül: 

 

J.3. FÜGGELÉK – MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVEHETŐSÉGÉNEK 

FÖLDRAJZI TERÜLETE 

Dunaszentgyörgy 

 

 

 

Budapest, 2020. március 30. 

 

 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 


