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Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

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

2020. szeptember 24. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

1. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1 Függelékének 2.1.19 pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

2.1.19 Tarifacsomag módosítás/váltás díja 

Az Előfizető által kezdeményezett, szolgáltatás-csomag módosítást a Szolgáltató a számlázási 

ciklus zárásakor ingyenesen biztosítja. 

 

2. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1 Függelékének 2.2 pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

2.2 Egyszeri díjak 

Díjtétel megnevezése Nettó Bruttó 
ÁSZF igénylés nyomtatott formában 787,40 Ft 1 000 Ft 
Átírási díj 377,90 Ft/SIM 480 Ft/SIM 
Biztosíték Szolgáltató egyedi elbírálása alapján 
Fizetési felszólítás díja 472,40 Ft/SIM 600 Ft/SIM 
Fizetési késedelemmel rendelkező Előfizető írásbeli 
tájékoztatásának díja – értesítés felmondásról 

708,60 Ft/SIM 900 Ft/SIM 

Hangfelvétel igénylés díja 787,40 Ft/másolat 1 000 
Ft/másolat 

Hiteles számlamásolat igénylés 787,40 Ft/másolat 1 000 
Ft/másolat 

Csekk pótlás díja 393,70 Ft/alkalom 500 Ft/alkalom 

Hívásrészletező díja 
78,70 Ft/ 

hívószám/oldal 
100 Ft/ 

hívószám/oldal 
Hívószám csere ügyfél kérésére 4 724,40 Ft/hívószám 6 000 

Ft/hívószám 

Különleges telefonszám/szép szám/nagyon szép 
szám 

9 448,80 Ft/szép szám 12 000 Ft/szép 
szám 

15 748 Ft/különleges, 
vagy 

nagyon szép szám 

20 000 
Ft/különleges, 

vagy 
nagyon szép 

szám 
PIN/PUK kód kiadásának díja 787,40 Ft/SIM 1 000 Ft/SIM 
SIM kártya csere/pótlás díja díjmentes díjmentes 
Számhordozási díj díjmentes díjmentes 
Szerződés módosítási díj 377,90 Ft/SIM 480 Ft/SIM 
Szolgáltatás korlátozás értesítés 787,40 Ft/hívószám 1 000 

Ft/hívószám 
Szolgáltatás felmondás értesítés 472,40 Ft/hívószám 600 Ft/hívószám 
Szüneteltetés egyszeri díja 377,90 Ft/hívószám 480 Ft/hívószám 
Tarifacsomag módosítás/váltás díja 0 Ft/hívószám 0 Ft/hívószám 
Választott hívószám 4 724,40 Ft/hívószám 6 000 

Ft/hívószám 
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Visszakapcsolási díj 1574,80 Ft/SIM 2000 Ft/SIM 
Vizsgálati díj egyedileg kerül meghatározásra 

 

 

3. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1 Függelékének 3.1.2 pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

3.1.2 DIGIMobil PLUSZ tarifacsomag Egyéni Előfizetők részére belföldi használat esetén 

DIGIMobil PLUSZ tarifacsomag – Egyéni Előfizetők 
Számára 

Bruttó díja 

Havi előfizetési díj (Ft/hó/SIM) határozatlan idejű 
szerződéskötés esetén 

1000 Ft/hó/SIM* 

Havi előfizetési díj összesen (Ft/hó/SIM) határozatlan 
idejű szerződéskötés esetén 

1000 Ft/hó/SIM* 

Havi előfizetési díjat tartalmazó lebeszélhető percek 
száma 

200 perc 

DIGI hálózaton belüli mobil, és DIGI mobilhálózatból 
magyarországi DIGI vezetékes előfizető hívás díja 
(Ft/Perc) 

4,- 

DIGI hálózaton belüli SMS küldés díja (Ft/SMS) 21,- 
Belföldön egyéb belföldi hálózatba indított hívás 
percdíja (Ft/Perc) 

4,- 

Belföldön egyéb belföldi hálózatba küldött SMS díja 
(Ft/SMS) 

21,- 

Havi előfizetési díjat tartalmazó adatmennyiség 15 GB 
Adatforgalom díja (Ft/MByte) 0,- 

Kínált sávszélesség (fel és letöltési sebesség)  
29,3 Mbit/s - 11,2 

Mbit/s 
Garantált sávszélesség (fel és letöltési sebesség)  0 Mbit/s - 0 Mbit/s 
Kapcsolási díj (Ft/hívás és/vagy Ft/SMS) 0,- 

 

*melyből a mobilinternet- hozzáférési szolgáltatás díja: 500 Ft/hó/SIM 

A táblázatban szereplő díjak bruttó díjak, a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó 

mindenkor hatályos Áfa-t tartalmazzák. 

A tarifacsomag esetén a hívások számlázása 1 perces egységekben történik. Minden 

megkezdett egység díjköteles. 

A DIGIMobil PLUSZ tarifacsomagban foglalt mobil adatforgalom kizárólag a belföldi 

küldött és fogadott adatmennyiségek összegét jelenti, mérési egység: MegaByte, számlázási 

egység 1 MByte.  

A számlázási ciklus mérési időszaka adott hónap 1. nap 00.00 órájától következő hónap 

utolsó nap 24.00 órájáig tart. A DIGIMobil PLUSZ tarifacsomagban foglalt lebeszélhető 

percek belföldre és 1-es roaming díjzónába indított normál díjas hívások esetén 
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használható fel. A DIGIMobil PLUSZ tarifacsomaghoz roaming szolgáltatás nem áll 

rendelkezésre.  

A lebeszélhetőség SMS küldésekre nem vonatkozik. A lebeszélhető percek nem vonatkoznak 

speciális hívásirányokra: hívásátirányítás, fax szolgáltatás, emelt díjas telefonszámok, 

adományvonalak szolgáltatási területen belül található díjmentesen hívható telefonszámok 

(3.3.5), tudakozói telefonszámok (3.3.4), belföldi, nemzetközi, roaming irányba küldött SMS 

üzenetekre.  

A DIGIMobil PLUSZ tarifacsomagban foglalt adatkeret belföldön használható fel. A 

leforgalmazott adatkeretet követően a mobilinternet sebessége 64/64 kbit/sec-re lassul.  

Az internet sávszélessége az új számlázási ciklus indulásával elérhetővé válik a 

tarifacsomagban meghatározott feltételekkel megegyezően. Az Előfizető a tarifacsomag 

igénybevételével és megrendelésével hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató az 

adatforgalom felhasználásakor SMS-ben értesítse az Előfizetőt. A fent megjelölt 

kedvezmények a díjcsomagok között nem vonhatók össze, és nem vihetők át a soron 

következő számlázási ciklusba.  

A csomagban foglalt kedvezmények a teljes számlázási időszakra vonatkoznak, 

amennyiben törtidőszak kerül a Szolgáltató részéről kiszámlázva, az érvényesíthető 

kedvezmény mértéke azzal arányos. 

 

4. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1 Függelékének 3.1.3 pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

3.1.3 DIGIMobil MAX tarifacsomag Egyéni Előfizetők részére belföldi használat esetén 

DIGIMobil MAX tarifacsomag – Egyéni Előfizetők 
Számára 

Bruttó díja 

Havi előfizetési díj (Ft/hó/SIM) határozatlan idejű 
szerződéskötés esetén 

1000 Ft/hó/SIM* 

Havi előfizetési díj összesen (Ft/hó/SIM) 
határozatlan idejű szerződéskötés esetén 

1000 Ft/hó/SIM* 

Havi előfizetési díjat tartalmazó lebeszélhető percek 
száma 

0 perc 

DIGI hálózaton belüli mobil, és DIGI 
mobilhálózatból magyarországi DIGI vezetékes 
előfizető hívás díja (Ft/Perc) 

4,- 

DIGI hálózaton belüli SMS küldés díja (Ft/SMS) 21,- 
Belföldön egyéb belföldi hálózatba indított hívás 
percdíja (Ft/Perc) 

4,- 

Belföldön egyéb belföldi hálózatba küldött SMS díja 
(Ft/SMS) 

21,- 

Havi előfizetési díjat tartalmazó adatmennyiség 30 GB 
Adatforgalom díja (Ft/MByte) 0,- 
Kínált sávszélesség (fel és letöltési sebesség)  29,3 Mbit/s - 11,2 Mbit/s 
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Garantált sávszélesség (fel és letöltési sebesség)  0 Mbit/s - 0 Mbit/s 
Kapcsolási díj (Ft/hívás és/vagy Ft/SMS) 0,- 

 

*melyből a mobilinternet- hozzáférési szolgáltatás díja: 1000 Ft/hó/SIM 

A táblázatban szereplő díjak bruttó díjak, a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó 

mindenkor hatályos Áfa-t tartalmazzák. 

A tarifacsomag esetén a hívások számlázása 1 perces egységekben történik. Minden 

megkezdett egység díjköteles. 

A DIGIMobil MAX tarifacsomagban foglalt mobil adatforgalom kizárólag a belföldi küldött 

és fogadott adatmennyiségek összegét jelenti, mérési egység: MegaByte, számlázási egység 

1 MByte.  

A DIGIMobil MAX tarifacsomaghoz roaming szolgáltatás nem áll rendelkezésre.  

A számlázási ciklus mérési időszaka adott hónap 1. nap 00.00 órájától következő hónap 

utolsó nap 24.00 órájáig tart. 

A DIGIMobil MAX tarifacsomagban foglalt adatkeret belföldön használható fel. A 

leforgalmazott adatkeretet követően a mobilinternet sebessége 64/64 kbit/sec-re lassul.  

Az internet sávszélessége az új számlázási ciklus indulásával elérhetővé válik a 

tarifacsomagban meghatározott feltételekkel megegyezően. Az Előfizető a tarifacsomag 

igénybevételével és megrendelésével hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató az 

adatforgalom felhasználásakor SMS-ben értesítse az Előfizetőt. A fent megjelölt 

kedvezmények a díjcsomagok között nem vonhatók össze, és nem vihetők át a soron 

következő számlázási ciklusba.  

A csomagban foglalt kedvezmények a teljes számlázási időszakra vonatkoznak, 

amennyiben törtidőszak kerül a Szolgáltató részéről kiszámlázva, az érvényesíthető 

kedvezmény mértéke azzal arányos.  

 

5. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1 Függelékének 3.1.4 pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

3.1.4 DIGIMobil JUNIOR opció társ tarifacsomag Egyéni Előfizetők részére belföldi 

használat esetén 

DIGIMobil JUNIOR társ tarifacsomag – Egyéni 
Előfizetők Számára 

Bruttó díja 

Havi előfizetési díj (Ft/hó/SIM) határozatlan idejű 
szerződéskötés esetén 

500 Ft/hó/SIM* 

Havi előfizetési díj összesen (Ft/hó/SIM) 
határozatlan idejű szerződéskötés esetén 

500 Ft/hó/SIM* 
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Havi előfizetési díjat tartalmazó lebeszélhető percek 
száma 

0 perc 

DIGI hálózaton belüli mobil, és DIGI mobilhálózatból 
magyarországi DIGI vezetékes előfizető hívás díja 
(Ft/Perc) 

4,- 

DIGI hálózaton belüli SMS küldés díja (Ft/SMS) 21,- 
Belföldön egyéb belföldi hálózatba indított hívás 
percdíja (Ft/Perc) 

4,- 

Belföldön egyéb belföldi hálózatba küldött SMS díja 
(Ft/SMS) 

21,- 

Havi előfizetési díjat tartalmazó adatmennyiség 10 GB 
Adatforgalom díja (Ft/MByte) 0,- 
Kínált sávszélesség (fel és letöltési sebesség)  29,3 Mbit/s - 11,2 Mbit/s 
Garantált sávszélesség (fel és letöltési sebesség)  0 Mbit/s - 0 Mbit/s 
Kapcsolási díj (Ft/hívás és/vagy Ft/SMS) 0,- 

 

*melyből a mobilinternet- hozzáférési szolgáltatás díja: 500 Ft/hó/SIM 

A DIGIMOBIL JUNIOR opció társ tarifacsomag kizárólag DIGIMOBIL PLUSZ vagy 

DIGIMOBIL MAX csomag mellé külön előfizetésként rendelhető, maximum 1-1db/előfizetés, 

amennyiben az Előfizető DIGIMobil előfizetéseinek a száma, nem érte el a 4db-ot.  

Amennyiben az Előfizető a DIGIMobil JUNIOR opció tarifacsomaghoz kapcsolódó DIGIMobil 

PLUSZ vagy DIGIMobil MAX előfizetése bármely okból megszüntetésre kerül, abban az 

esetben a DIGIMobil JUNIOR opció előfizetését a Szolgáltató egyidejűleg megszünteti.  

A táblázatban szereplő díjak bruttó díjak, a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó 

mindenkor hatályos Áfa-t tartalmazzák. 

A DIGIMobil JUNIOR opció tarifacsomaghoz roaming szolgáltatás nem áll rendelkezésre.  

A tarifacsomag esetén a hívások számlázása 1 perces egységekben történik. Minden 

megkezdett egység díjköteles. 

A DIGIMobil JUNIOR opció társ tarifacsomagban foglalt mobil adatforgalom kizárólag a 

belföldi küldött és fogadott adatmennyiségek összegét jelenti, mérési egység: MegaByte, 

számlázási egység 1 MByte.  

A számlázási ciklus mérési időszaka adott hónap 1. nap 00.00 órájától következő hónap 

utolsó nap 24.00 órájáig tart.  

A DIGIMobil JUNIOR opció társ tarifacsomagban foglalt adatkeret belföldön használható 

fel. A leforgalmazott adatkeretet követően a mobilinternet sebessége 64/64 kbit/sec-re 

lassul.  

Az internet sávszélessége az új számlázási ciklus indulásával elérhetővé válik a 

tarifacsomagban meghatározott feltételekkel megegyezően. Az Előfizető a tarifacsomag 

igénybevételével és megrendelésével hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató az 
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adatforgalom felhasználásakor SMS-ben értesítse az Előfizetőt. A fent megjelölt 

kedvezmények a díjcsomagok között nem vonhatók össze, és nem vihetők át a soron 

következő számlázási ciklusba.  

A csomagban foglalt kedvezmények a teljes számlázási időszakra vonatkoznak, 

amennyiben törtidőszak kerül a Szolgáltató részéről kiszámlázva, az érvényesíthető 

kedvezmény mértéke azzal arányos. 

 

6. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1 Függelékének 3.2 pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

3.2 Egyéb szolgáltatások 

Szolgáltatás megnevezése Elérhetőség 
Telefonbeszélgetések (1) Rendelkezésre áll 
Segélyhívások (2)  Rendelkezésre áll 
Rövid üzenet (SMS) küldés és fogadás (3) Rendelkezésre áll 
Nemzetközi barangolás (Roaming Szolgáltatás)(4) A Roaming 

Szolgáltatás 
aktiválása esetén 
havidíj mentesen 

rendelkezésre áll 2020. 
december 31-ig. 

2021. január 1-től a 
roaming szolgáltatás 

nem áll rendelkezésre.   
Kiegészítő szolgáltatások 
Hívó fél azonosító kijelzése (5) Rendelkezésre áll 
Hívásátirányítás (ha foglalt/nem elérhető/nem veszik 
fel) – ideértve a Nemzetközi hívásátirányítás 
szolgáltatás tiltását is (6) 

Rendelkezésre áll 

Hívásvárakoztatás (7)  Rendelkezésre áll 
Hívástartás (8)  Rendelkezésre áll 
Hívásletiltás (9)  Rendelkezésre áll 
Konferencia hívás (10) Rendelkezésre áll 
Hívásértesítő (11) Rendelkezésre áll 
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7. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1 Függelékének 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 

4.1 Nemzetközi irányú hívások díja 

Nemzetközi díjzóna 
2020. december 31-ig 

Ft/perc 
2021.01.01-től Ft/perc 

DIGI nemzetközi 
hálózatába (DIGI Románia, 
DIGI Itália, DIGI 
Spanyolország) indított 
vezetékes és mobil hívások 

0 Ft 4 Ft 

1. Nemzetközi díjzóna 5 Ft 4 Ft 
2. Nemzetközi díjzóna 385 Ft 385 Ft 
3. Nemzetközi díjzóna 640 Ft 640 Ft 
4. Nemzetközi Díjzóna 700 Ft 700 Ft 

 

  

8. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1 Függelékének 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

  5. Roaming díjak 

2021. január 1-től a roaming szolgáltatás nem elérhető. 

 

Budapest, 2020. szeptember 24. 

 

 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 


