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

2022. június 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

1. Az ÁSZF „E1” Mellékletében feltüntetett csatornakiosztás az alábbiak szerint módosul: 

 

- A Halas TV csatorna adása nem kerül továbbításra analóg kiosztásban, a digitális kínálatban 

továbbra is elérhető. Érintett terület: DigiInvi. 

- Tatabánya ellátottsági területén megváltozik az analóg és digitális csatornakiosztás, ezentúl a 

DigiInvi és DDigiInvi kiosztások lesznek érvényben. Az eddigi egyéni analóg kiosztás megszűnik, a 

digitális pedig kikerül a DVidékből. 

- Miskolc ellátottsági területén megváltozik az analóg és digitális csatornakiosztás, ezentúl a 

DigiInvi és DDigiInvi kiosztások lesznek érvényben. Az eddigi egyéni analóg kiosztás megszűnik, a 

digitális pedig kikerül a DVidékből. 

- Dunaújváros ellátottsági területén megváltozik az analóg és digitális csatornakiosztás, ezentúl a 

DigiInvi és DDigiInvi kiosztások lesznek érvényben. Az eddigi egyéni analóg kiosztás megszűnik, a 

digitális pedig kikerül a DVidékből. 

- DorogEsztergom ellátottsági területén megváltozik az analóg és digitális csatornakiosztás, ezentúl 

a Debrecen és DDigiInvi kiosztások lesznek érvényben. Az eddigi egyéni analóg kiosztás megszűnik, 

a digitális pedig kikerül a DDorogEsztergomból. 

- Digitális kínálatunkban a Halas TV csatorna SD formátumú műsorjele megszűnik, ezentúl HD 

formátumban adjuk előfizetőink részére. Érintett területek: DDigiInvi. 

- Digitális kínálatunkban a Zeg TV csatorna SD formátumú műsorjele megszűnik, ezentúl HD 

formátumban adjuk előfizetőink részére. Érintett területek: DDigiInvi. 

- A KTVE csatorna adása nem kerül továbbításra analóg kiosztásban, a digitális kínálatban 

továbbra is elérhető. Érintett terület: DorogEsztergom és DigiInvi. 

- A D+ TV csatorna adása nem kerül továbbításra analóg kiosztásban, a digitális kínálatban 

továbbra is elérhető. Érintett terület: Dunaújváros és DigiInv.i 

- Digitális kínálatunkban a D+ TV csatorna SD formátumú műsorjele megszűnik, ezentúl csak HD 

formátumban adjuk előfizetőink részére. Érintett területek: DDigiInvi. 

- A Pesti TV adása kikerül digitális kínálatunkból. Érintett terület: DBudapest, DBudapestDigi, 

DVidék és DDigiInvi. 

- A OVTV csatorna adása nem kerül továbbításra analóg kiosztásban, a digitális kínálatban 

továbbra is elérhető. Érintett terület: Tatabánya és DigiInvi. 

- A Miskolc TV csatorna adása nem kerül továbbításra analóg kiosztásban, a digitális kínálatban 

továbbra is elérhető. Érintett terület: Miskolc és DigiInvi 

- Digitális kínálatunkban a Miskolc TV csatorna SD formátumú műsorjele megszűnik, ezentúl csak 

HD formátumban adjuk előfizetőink részére. Érintett területek: DDigiInvi. 

 

 



 

2. Az ÁSZF C Mellékletében a C1 függelék alábbiakkal egészül ki: 

 

A késleltetés, a késleltetés-ingadozás és a csomagvesztés valamennyi helyhez kötött, vezetékes 

internet hozzáférési szolgáltatás esetén:   

• késleltetés: 100ms 

• késleltetés-ingadozás: 100ms 

• csomagvesztés: 1% 

 

 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

 

 

Budapest, 2022. május 2. 

 

 

 

 


