
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

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

  

- Tököl HFC  területen az RTL Gold csatorna analóg továbbítása megszűnik.  

- DDigiInvi területen a TV Paprika, AMC, Mozi+, Film Café, PRIME és Magyar Sláger TV 

csatornák SD változatának továbbítása megszűnik. 

 

 

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

  

- A Digi Kft. teljes szolgáltatási területén Paramount Channel televíziós csatorna 2020.12.17. 

napján nevet vált. Az új név Paramount Network lesz.  

 

3. Az ÁSZF „J” Mellékletének 1.1.2.9.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

1.1.2.9.1. VoWIFI opció 

 

A VoWIFI WIFI alapú VoIP technológia, melynek használatával – amennyiben az Előfizető 

rendelkezik olyan eszközzel, amely támogatja a VoLTE és a VoWIFI elérhetőségét - az Előfizető 

hanghívásait és SMS forgalmát – saját döntése szerint - WIFI hálózat segítségével is 

kezdeményezheti. DIGI által kínált VoWifire alkalmas készülékek listája a digi.hu/informacio/ha-

mar-van-keszuleke weboldalon érhető el. A VoWIFI hanghíváshoz a készülék szoftverfrissítésére is 

szükség lehet. 

Az Előfizető által használt készülék beállításainak helyességéért és az az opció igénybevételéért az 

Előfizető tartozik felelőséggel. 

A WIFI szolgáltatás megléte/elérhetősége a Szolgáltatótól minden esetben független, arra a 

Szolgáltatónak nincs befolyása, így a VoWIFI rendelkezésre állásáért, annak minőségi 

paramétereinek biztosításáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.   

A VoWifi szolgáltatásról további több információ elérhető digi.hu/vowifi oldalon. 

 

4. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 1.1.2.10. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Az Előfizető a panaszát a Szolgáltató ügyfélszolgálatán (telefonon a 1272-es, külföldről hívható 

+36 1 707-0707-es telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@digi.hu e-mail címen) is előterjesztheti. 

https://digi.hu/vowifi
mailto:ugyfelszolgalat@digi.hu


 

 

5. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 1.1.10. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

1.1.10. Hálózaton belüli hívás: A belföldi, hálózaton belüli hívások alatt minden esetben a 

Szolgáltató által üzemeltetett hálózaton belül kerülnek indításra és valamely, a Szolgáltató 

hálózatára csatlakozott előfizetői állomáson kerülnek fogadásra. 

 

6. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 1.1.11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

1.1.11. Belföldi, hálózaton kívüli hívás: A belföldi, hálózaton kívüli hívások alatt minden esetben a 

Szolgáltató által üzemeltetett hálózaton kívüli más belföldi mobil, vagy vezetékes hálózatban kerül 

fogadásra. 

 

7. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 1.1.14. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

1.1.14. Segélykérő hívószámok és egyéb, ingyenesen hívható speciális hívószámok: 

− Szolgáltató Hibabejelentő száma: 1272, külföldről hívható: +36 1 707-0707 



 

 

8. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 2.1.13. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

2.1.13. PUK kód kiadásának díja 

A Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, levélben vagy telefonon 

kezdeményezett kérésére esetenként a jelen Függelék 2.2 pontjában meghatározott díj ellenében 

kiadja a SIM kártyához tartozó PUK kódot. 

 

9. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

2.2. Egyszeri díjak 

Díjtétel megnevezése Nettó Bruttó 

SIM kártya csere/pótlás díja* 1575 Ft/SIM* 2000 Ft/SIM* 

 

*A SIM kártya gyári meghibásodása esetén az előfizetés tulajdonosa, személyesen, hivatalos 

okmányai bemutatásával igényelheti a díjmentes kártyacserét, jelen hívószáma megtartásával. 

 

10. Az ÁSZF „J” Melléklet 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* 

DIGI belföldi hálózaton belüli mobil és DIGI mobilhálózatból 

magyarországi DIGI és Invitel vezetékes előfizető VoWIFI 

technológián keresztül kezdeményezett hívás díja(Ft/Perc)** 

0,- 

 

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

 



 

*** A belföldi, hálózaton belüli forgalmi díj mentes hívásirányokat, az Előfizető kizárólag a VoWIFI 
technológián keresztül kezdeményezett hívások esetén érvényesítheti. 

A VoWIFI hanghívás igénybevételi feltétele, hogy a mobiltelefon készüléke rendelkezzen 
VoLTE/VoWIFI funkcióval. (1.1.2.9.1) 

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 szolgáltatáshoz kapcsolódó havi előfizetési díjat előre, a forgalmi díjak és egyéb mobil 
szolgáltatások (autópályamatrica, mobilparkolás) utólag kerülnek kiszámlázásra.  

A számlázási ciklus mérési időszaka adott hónap 1. nap 00.00 órájától ugyanazon hónap utolsó 
nap 24.00 órájáig tart. A DIGIMobil PLUSZ tarifacsomagban foglalt lebeszélhető percek belföldre és 
1-es nemzetközi díjzónába indított normál díjas hívások esetén használható fel. A DIGIMobil PLUSZ 
tarifacsomag roaming szolgáltatást tartalmaz. A Roaming díjzónákból kezdeményezett vagy 
fogadott hívás, szöveges üzenet küldése, illetve adatforgalmazás kizárólag belföldön 
felhasználható, roaming szolgáltatásra nem vehető igénybe. A lebeszélhető percek nem 
vonatkoznak speciális hívásirányokra, hívásátirányításra, tudakozó, emelt díjas telefonszámok 
vagy adományvonalak hívására.  

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.  

A táblázatban szereplő díjak bruttó díjak, a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor 
hatályos Áfa-t tartalmazzák. 

 

11. Az ÁSZF „J” Melléklet 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 1000 



 

szerződéskötés esetén Ft/hó/SIM* 

DIGI belföldi hálózaton belüli mobil és DIGI mobilhálózatból 

magyarországi DIGI és Invitel vezetékes előfizető VoWIFI 

technológián keresztül kezdeményezett hívás díja(Ft/Perc)** 

0,- 

 

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

 

*** A belföldi, hálózaton belüli forgalmi díj mentes hívásirányokat, az Előfizető kizárólag a VoWIFI 
technológián keresztül kezdeményezett hívások esetén érvényesítheti. 

A VoWIFI hanghívás igénybevételi feltétele, hogy a mobiltelefon készüléke rendelkezzen 
VoLTE/VoWIFI funkcióval. (1.1.2.9.1) 

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 tarifacsomag roaming szolgáltatást tartalmaz. A Roaming díjzónákból indított 
barangolás kizárólag belföldön felhasználható, roaming szolgáltatásra nem vehető igénybe. A 
szolgáltatáshoz kapcsolódó havi előfizetési díjat előre, a forgalmi díjak és egyéb mobil 
szolgáltatások (autópályamatrica, mobilparkolás) utólag kerülnek kiszámlázásra.  

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

A táblázatban szereplő díjak bruttó díjak, a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor 
hatályos Áfa-t tartalmazzák. 

 

 

12. Az ÁSZF „J” Melléklet 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 opció 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* 

DIGI belföldi hálózaton belüli mobil és DIGI mobilhálózatból 

magyarországi DIGI és Invitel vezetékes előfizető VoWIFI 

technológián keresztül kezdeményezett hívás díja(Ft/Perc)*** 

0,- 

 

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

 

*** A belföldi, hálózaton belüli forgalmi díj mentes hívásirányokat, az Előfizető kizárólag a VoWIFI 
technológián keresztül kezdeményezett hívások esetén érvényesítheti. 

A VoWIFI hanghívás igénybevételi feltétele, hogy a mobiltelefon készüléke rendelkezzen 
VoLTE/VoWIFI funkcióval. (1.1.2.9.1) 

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 társ tarifacsomaghoz kapcsolódó DIGIMobil 
PLUSZ vagy DIGIMobil MAX előfizetése bármely okból megszüntetésre kerül, abban az esetben a 
DIGIMobil JUNIOR opció társ előfizetését a Szolgáltató egyidejűleg megszünteti.  

A DIGIMobil JUNIOR opció társ tarifacsomag roaming szolgáltatást tartalmaz  A Roaming 
díjzónákból indított barangolás kizárólag belföldön felhasználható, roaming szolgáltatásra nem 
vehető igénybe. 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 szolgáltatáshoz kapcsolódó havi előfizetési díjat előre, a forgalmi díjak és egyéb mobil 
szolgáltatások (autópályamatrica, mobilparkolás) utólag kerülnek kiszámlázásra.  

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

A táblázatban szereplő díjak bruttó díjak, a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor 
hatályos Áfa-t tartalmazzák. 

 

13. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

3.2. Egyéb szolgáltatások 

Szolgáltatás megnevezése Elérhetőség 

Nemzetközi barangolás (Roaming Szolgáltatás)(4) Rendelkezésre áll  

 

 

14. Az ÁSZF „J” Melléklet 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 5Ft 

1. Nemzetközi díjzóna 
5 Ft 5 Ft 

 

 

15. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

2021. január 1-től a roaming szolgáltatás elérhető. 

 

16. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 5.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 



 

5.1.1.  Roaming hangforgalom díjai 

 

Helyi hívás 

(a 

hívásindítás 

országával 

azonos 

országba 

irányuló) 

Hívások 

Magyarorsz

ágra a DIGI 

hálózatán 

kívülre 

Hívások 

Magyarors

zágra a 

DIGI 

hálózatán 

belülre 

Roaming 1. 

díjzónán 

belüli 

országokba 

irányuló 

hívások 

Roaming 1. 

díjzónán 

kívüli 

országokba 

irányuló 

hívások 

Bejövő 

hívások 

Roaming 1. 

díjzónából 

indított 

hívások 

7 Ft/perc 7 Ft/perc 7 Ft/perc 7 Ft/perc 520 Ft/perc 
3,5 

Ft/perc 

 

 

17. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 5.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

5.1.2. Roaming SMS forgalom díjai 

 

Helyi SMS  (az 

SMS küldés 

országával 

azonos 

országba 

irányuló) 

SMS 

Magyarországr

a a DIGI 

hálózatán 

kívülre 

SMS 

Magyarországr

a a DIGI 

hálózatán 

belülre 

Roaming 1. 

díjzónán belüli 

országokba 

irányuló SMS 

Roaming 1. 

díjzónán 

kívüli 

országokba 

irányuló SMS 

a Roaming 1. 

díjzónán 

belüli 

országokból 

küldött SMS 

21 Ft/SMS 21 Ft/SMS 21 Ft/SMS 21 Ft/SMS 21 Ft/SMS 

 

 

18. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 5.1.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

5.1.3 Roaming adatforgalom díjai 

 Roaming 1. díjzónán belüli országokban fogadott 

vagy indított adatforgalom 0,5274Ft/MB 



 

 

19. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1. Függelékének 5.4. pontja 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 18.000 Ft-ot, az adatroaming szolgáltatást a Szolgáltató 
szünetelteti. 

 

20. Az ÁSZF „E”, „E.1” és „E.2” Mellékleteiben feltüntetett csatornák szerepeltetésének vállalt 

időpontja 2021. január 31-re módosul. 

 

 

Budapest, 2020. december 1. 

 

 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 


