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

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

 

1. Az ÁSZF „E1” Mellékletében feltüntetett csatornakiosztás az alábbiak szerint módosul: 
- A Kecskemét TV csatorna adása nem kerül továbbításra analógban kiosztásban, de 

digitális kínálatunkban elérhető. Érintett terület: Kerekegyháza 
- A Debrecen nevű analóg csatornakiosztás neve DigiInviDocsis-ra változik. 
- A Pesti TV adása kikerül digitális kínálatunkból 2022.07.10-én mert a csatorna 

befejezi működését, megszűnik. Érintett terület: DBudapest, DBudapestDigi, DVidék 
és DDigiInvi. 

 

2. Az ÁSZF Törzse az alábbiakkal egészül ki: 
A 2.1.1. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
A Szolgáltató jogosult a 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 5. § (1) bekezdésének d) pontja 
értelmében az előfizetői szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentését elutasítani. 
 
A 2.1.3. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
Szolgáltató a dokumentumot ingyenesen, a Felek megegyezése szerint tartós adathordozón vagy 
elektronikus levélben írásos formában, megegyezés hiányában papíron, nyomtatott formában 
bocsátja az előfizető rendelkezésére. Internet-hozzáférés szolgáltatás esetében a Szolgáltató a 
dokumentumot ingyenesen, tartós adathordozón az előfizető rendelkezésére bocsátja. 
 
A 61. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
Jelen ÁSZF alkalmazása során előfizetői hibabejelentésnek minősül az Előfizető olyan bejelentése, 
amely az elektronikus hírközlési szolgáltatás nem Előfizetői Szerződés szerinti teljesítésével, így 
különösen a szolgáltatás minőségének romlásával, mennyiségi csökkenésével, vagy igénybevételi 
lehetőségének megszűnésével kapcsolatos (a továbbiakban: hibabejelentés). 
 
A 6.1.1. pont elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 
Hibaelhárítási célértékek, hibabejelentés feltételei, hibaelhárítás, hibabejelentések kezelése, 
folyamata, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hiba elhárítására vonatkozó eljárás 
 
A hozzájárulás beszerzése kezdeményezésének időpontját és a válasz Szolgáltatóhoz való 
beérkezésének időpontját a Szolgáltató rögzíti. 
 
A 6.1.4. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
A Szolgáltató az Előfizető által bejelentett hibát a hiba tényleges okának feltárásával behatárolja 
és az elvégzett vizsgálat alapján a hibabejelentéstől számított 72 órán belül 
 
a) a valós és a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hibát kijavítja vagy 
 



 

b) értesíti az Előfizetőt arról, hogy a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a 
Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel.  
Ha a bejelentett hiba behatárolásához, illetve kijavításához további helyszíni - az előfizetői 
hozzáférési ponton vagy azt is érintően lefolytatandó - vizsgálat szükséges, a Szolgáltató az 
előfizetővel az év, hónap, nap meghatározásával, 8 és 20 óra közé eső, 4 órás időszak megadásával 
időpontot egyeztet.  
A Szolgáltató az Előfizetővel történt egyeztetést és a helyszíni vizsgálatra közösen megállapított 
időpontot igazolható módon rögzíti.  
Ha a bejelentett hiba behatárolásához, illetve kijavításához harmadik személy, így különösen 
hatóság, közműszolgáltató vagy ingatlantulajdonos hozzájárulása szükséges, a hozzájárulást a 
Szolgáltató megkéri. A hozzájárulás beszerzése kezdeményezésének időpontját és a válasz 
Szolgáltatóhoz való beérkezésének időpontját a Szolgáltató rögzíti. A hozzájárulás beszerzésének 
időtartama nem számít be a jelen pont első bekezdésében meghatározott határidőbe. A Szolgáltató 
a hozzájárulás beszerzésének kezdeményezésével egyidejűleg értesíti az Előfizetőt a hozzájárulás 
szükségességének okáról, valamint arról, hogy a hozzájárulás beszerzésének időtartama nem 
számít be a jelen pont első bekezdésében meghatározott határidőbe. 
A Szolgáltató a hiba behatárolásáért, illetve az első bekezdés a) pontjában meghatározott hiba 
kijavításáért díjat nem számíthat fel. A Szolgáltató az első bekezdés a) pontjában meghatározott 
hiba behatárolásával és kijavításával összefüggésben felmerülő - így különösen javítási, kiszállási - 
költséget sem háríthat az Előfizetőre. Az Előfizetőt a hiba behatárolása, valamint elhárítása 
céljából a helyiségébe történő belépés biztosításán túl egyéb kötelezettség nem terhelheti. 
Ha a bejelentett hiba behatárolása, illetve kijavítása kizárólag a helyszínen, az előfizető 
helyiségében lehetséges, és az előzőek szerinti egyeztetés során a Szolgáltató által felajánlott 
időpont az Előfizetőnek nem megfelelő, akkor a Szolgáltató által felajánlott időponttól az 
Előfizetővel előzetesen egyeztetett újabb időpontig eltelt időtartam nem számít be a jelen pont első 
bekezdésében meghatározott határidőbe. 
 
A 6.1.5. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
Ha a bejelentett hiba behatárolása, illetve kijavítása időpontjában a 6.1.4 pontban 
meghatározottak szerint a Szolgáltató és az Előfizető megállapodott, és a hiba behatárolása, 
illetve kijavítása a meghatározott időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső ok miatt nem volt 
lehetséges, úgy a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól a 
Szolgáltató kezdeményezésére a felek által közösen meghatározott új, alkalmas időpontig eltelt 
időtartam nem számít be a 6.1.4 pontban meghatározott határidőbe. 
 
A 7.1.5. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
A Szolgáltató a hiba behatárolásáért, illetve a 6.1.4 pont a) pontjában meghatározott hiba 
kijavításáért díjat nem számíthat fel. A Szolgáltató a 6.1.4 pont a) pontjában meghatározott hiba 
behatárolásával és kijavításával összefüggésben felmerülő - így különösen javítási, kiszállási - 
költséget sem háríthat az Előfizetőre. Az Előfizetőt a hiba behatárolása, valamint elhárítása 
céljából a helyiségébe történő belépés biztosításán túl egyéb kötelezettség nem terheli. – 
 
A 7.1.6. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az Előfizető havi számlájának 
végösszege nem érné el a bruttó 4000 forintot, a számlázási ciklus végén nem állít ki számlát, 
hanem összesített számlát küld azon számlázási időszak végén, amelyben a még ki nem 
számlázott forgalmi és havi előfizetési díjak összege a bruttó 4000 forintot meghaladja. 
 



 

A 7.1.9. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
Ha az Előfizető kifejezetten kéri, a Szolgáltató a számlát elektronikus levél vagy elektronikus 
számla bemutatási rendszer helyett postai úton küldi meg az Előfizető részére. A Szolgáltató az 
elektronikus levélben vagy elektronikus számla bemutatási rendszeren megküldött számla 
esetében az Előfizető részére díjkedvezményt adhat. Postai úton küldött számla esetén, ha az 
Előfizető kifejezetten kéri, a Szolgáltató a számlát a továbbiakban elektronikus úton küldi. 
 
A 7.4. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
A Szolgáltató által a szolgáltatásnyújtás megkezdésére vállalt határidő elmulasztása esetén a 
Szolgáltató kötbért fizet, melynek összege minden késedelmes nap után az ÁSZF-ben foglalt 
kedvezmények nélküli  belépési díj egy tizenötöd része, vagy az Előfizetői Szerződés szerinti 
díjcsomagra az ÁSZF-ben meghatározott kedvezmények nélküli havi előfizetési díj egyharmincad 
részének nyolcszorosa vagy, az előre fizetett szolgáltatások esetén az előre fizetett díj egy 
harmincad részének nyolcszorosa közül a magasabb összeg. 
 
Ha a Szolgáltató visszakapcsolási díjat nem számít fel, a kötbér mértéke minden megkezdett 
késedelmes nap után az Előfizetői Szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással 
kapcsolatban a visszakapcsolás időpontja szerinti hónapra vonatkozó havi előfizetési díj, vagy 
előre fizetett díjú szolgáltatás esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének négyszerese. 
 
A kötbér meghatározásához szükséges vetítési alap a hibabejelentés hónapjára vonatkozó 
szolgáltatásra vagy szolgáltatáscsomagra az általános szerződési feltételekben meghatározott 
kedvezmények nélküli havi előfizetési díj és az előző havi forgalmi díj összege alapján egy napra 
vetített összeg, előre fizetett díjú szolgáltatás esetén az előre fizetett díj egyharmincada. 
 
Amennyiben a Szolgáltató a hibabejelentés kivizsgálásának eredménye és a hibaelhárítás 
megtörténte kapcsán fennálló értesítési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, akkor a 
kötbér mértéke a vetítési alap összegével egyezik meg, melyet a Szolgáltató - az értesítésre nyitva 
álló határidő eredménytelen elteltétől - minden megkezdett késedelmes nap után az értesítés 
megtörténtéig köteles az Előfizető részére megfizetni. 
 
A 12.2. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
Az Előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás 
teljesítésének határideje, a Szolgáltató, vagy az Előfizető általi szerződésfelmondás és az 
Előfizetői Szerződés egyéb megszűnésének esetei, feltételei 
 
A 12.2.1. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
(1) A Szolgáltató a helyhez kötött elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 
előfizetői hozzáférési pontot az előfizető kérésére (a továbbiakban: áthelyezési igény) a földrajzi 
szolgáltatási területén belül áthelyezi az e pontban foglaltak szerint. 
 
(2) A szolgáltató a valamennyi szükséges adatot tartalmazó áthelyezési igény Szolgáltatóhoz való 
beérkezését követő 15 napon belül elvégzi az igény teljesíthetősége érdekében szükséges 
vizsgálatait és ezen időn belül írásban értesíti az igénylőt arról, hogy 
 



 

a) az áthelyezési igényt elfogadja, és azt az általános szerződési feltételekben meghatározott 
határidőben, legfeljebb azonban az áthelyezési igény beérkezését követő 30 napon belül, vagy az 
Előfizető által az áthelyezési igényben megjelölt későbbi időpontban teljesíti; 
 
b) az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését műszaki lehetőség hiányában az a) pont szerinti 
határidőben nem tudja biztosítani, de az áthelyezési igényt elfogadja és ezzel egyidejűleg év, 
hónap, nap pontossággal megjelöli az áthelyezés teljesítésének legkésőbbi időpontját; 
 
c) az áthelyezési igényt rajta kívül álló ok miatt elutasítja; 
 
d) az áthelyezési igényt az Előfizető - a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt, de legalább 15 
napos határidő elteltét követően is esedékes - díjtartozása miatt elutasítja vagy 
 
e) az áthelyezési igényt az előfizetői szolgáltatásnak a 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 18. § (4) 
és (5) bekezdése szerinti felfüggesztése miatt elutasítja. 
 
(3) A szolgáltató az áthelyezésért annak költségeihez mérten indokolt és méltányos díjat számíthat 
fel. A Szolgáltató az áthelyezés díjáról a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti értesítésben az 
Előfizetőt tájékoztatja. 
 
(4) A (2) bekezdés a) vagy b) pontjában foglaltak esetén az előfizetői hozzáférési pont 
megszüntetésétől a szolgáltatás igénybevételére alkalmas áthelyezés teljesítéséig az előfizetői 
szolgáltatás szünetel. Erre az időszakra a Szolgáltató díjfizetési kötelezettséget nem állapít meg. 
 
(5) A (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti határidő be nem tartása esetén a Szolgáltató kötbért 
fizet. A kötbér összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada, áthelyezési 
díj hiányában minden megkezdett késedelmes nap után az Előfizetői Szerződés szerinti 
díjcsomagra az általános szerződési feltételekben meghatározott kedvezmények nélküli havi 
előfizetési díj, vagy előre fizetett szolgáltatások esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének 
nyolcszorosa. 
 
A 12.3.1. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
A Szolgáltató rendes felmondása, a szolgáltató, vagy az előfizető általi szerződésfelmondás és az 
előfizetői szerződés egyéb megszűnésének esetei, feltételei 
 
b. a felmondási időt, a felmondási idő lejáratának kiszámítási módját; és 
c. Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor az előfizető tájékoztatását 
arról, hogy ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő 
alatt a szerződésszegést megszünteti és a Szolgáltató erről tudomást szerez, az előfizetői 
szerződés nem szűnik meg. Erről a Szolgáltató köteles az Előfizetőt haladéktalanul értesíteni. 
 
A 12.4.2. pont elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 
Határozott időtartamú előfizetői szerződés rendkívüli felmondása, a Szolgáltató, vagy az 
Előfizető általi szerződésfelmondás és az előfizetői szerződés egyéb megszűnésének esetei, 
feltételei; 
 
Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést az ebből eredő 
kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést jogosult a határozott időtartam 
lejárta előtt felmondani, a Szolgáltató kizárólag a készülékvásárlásból eredő kedvezményeket 



 

követelheti, ha az előfizető a készüléket a felmondást követően is meg kívánja tartani, a 
felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűzhet. 
 
Ha az Előfizető határozott időtartamú előfizetői szerződéssel szolgáltatáscsomagot vesz igénybe, 
és a Szolgáltató szerződésszegése vagy egyoldalú szerződésmódosítása miatt a határozott 
időtartam lejárta előtt jogosulttá válik az előfizetői szerződést a szolgáltatáscsomag részét képező 
bármely elektronikus hírközlési szolgáltatás tekintetében felmondani, a szolgáltatáscsomag 
valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatása tekintetében jogosulttá válik a szerződés 
felmondására. 
 
A 12.5.1. pont elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 
Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnésének esetei, a Szolgáltató, vagy az Előfizető általi 
szerződésfelmondás és az előfizetői szerződés egyéb megszűnésének esetei, feltételei 
 
h. Ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az előfizetői szerződés megkötésétől vagy az 
Eht. 129. § (1b) bekezdése szerinti hatálybalépés napjától számított 15 napon belül, vagy a felek 
előfizetői szerződésben foglalt megállapodása szerinti későbbi időpontban az előfizető 
érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges és a felek nem állapodnak meg a szolgáltatás 
nyújtása megkezdésének újabb időpontjában, az előfizetői szerződés az előfizetői szerződés 
megkötésétől vagy az Eht. 129. § (1b) bekezdése szerinti hatálybalépés napjától számított 16. 
napon, vagy a felek előfizetői szerződésben foglalt megállapodása szerinti későbbi időpontban 
megjelölt napot követő napon megszűnik. 
 
Megszűnik az Előfizetővel kötött előfizetői szerződése az előfizetői hozzáférést nyújtó 
Szolgáltatónak a más szolgáltatóval kötött - olyan, az adott előfizetői hozzáférésen az Előfizető 
számára előfizetői szolgáltatás nyújtása céljából igénybe vett nagykereskedelmi hozzáférésre 
vonatkozó - szerződésének hatálybalépésével egyidejűleg, amelyről a Szolgáltató az Előfizetőt 
értesíteni köteles a megszűnés előtt 15 nappal. 
 
Ha a Szolgáltató az előfizetői szolgáltatást más szolgáltatóval az előző bekezdés szerinti 
nagykereskedelmi hozzáférésre vonatkozó szerződés alapján nyújtja, köteles az Előfizetőt a 
nagykereskedelmi hozzáférésre irányuló szerződés felmondásáról haladéktalanul értesíteni 
 
A 16.2.1. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
Utóbbi adatok az előfizetői szerződés részét képezik (22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 11. § ab) 
pontja alapján). 
 
A 17.2. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
A fogyatékossággal élő végfelhasználók számára nyújtott termékek és szolgáltatások részletei és 
tájékoztatás az ezekkel kapcsolatos aktuális információk elérhetők a Szolgáltató weboldalán: 
https://digi.hu/ 
 
 
3. Az ÁSZF „A” Melléklete az alábbiakban módosul: 
Az ÁSZF A1. függeléke az alábbiakban módosul: 

 

https://digi.hu/


 

A Szolgáltató 2022. július 1-től igényelhető kábeltelevíziós díjcsomagjai és azokra 
alkalmazandó előfizetési díjak területi bontásban: 

Terület Szolgáltatás Bruttó 

Budapest 
Közszolgálati  980 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Dorog/Esztergom 
Közszolgálati 660 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Hatvan 
Közszolgálati 980 Ft  

DIGITV 2022 3400 Ft 

Kiskunhalas 
Közszolgálati 1410 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Debrecen* 
Közszolgálati 530 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Székesfehérvár 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Pécs 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Veszprém 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Ajka 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Várpalota 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Dunaújváros 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Gyöngyös/Hatvan 2 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Miskolc/Tiszaújváros 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Tatabánya/Oroszlány 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Nagykanizsa 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Salgótarján/Bátonyterenye 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Nyíregyháza 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Szolnok 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Szentistván Közszolgálati 600 Ft 



 

A Szolgáltató 2022. július 1-től igényelhető kábeltelevíziós díjcsomagjai és azokra 
alkalmazandó előfizetési díjak területi bontásban: 

Terület Szolgáltatás Bruttó 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Győr 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Százhalombatta 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Békéscsaba/Békés 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Eger 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Komló 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Kaposvár 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Kecskemét 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Szeged 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Zalaegerszeg 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Gellénháza 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Teskánd 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Nagykapornak 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Csány 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Ecséd 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Érd 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Hort 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Pásztó (Hasznos, Mátrakeresztes) 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Tököl 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 



 

 

 

 

 

 

 

A Szolgáltató 2019. február 1-től 2022. június 30-ig igényelhető kábeltelevíziós 
díjcsomagjai és azokra alkalmazandó előfizetési díjak területi bontásban: 

Terület Szolgáltatás Bruttó 

Budapest 
Közszolgálati  980 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Dorog/Esztergom 
Közszolgálati 660 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Hatvan 
Közszolgálati 980 Ft  

DIGITV 2019 3100 Ft 

Kiskunhalas Közszolgálati 1410 Ft 

A Szolgáltató 2022. július 1-től igényelhető kábeltelevíziós díjcsomagjai és azokra 
alkalmazandó előfizetési díjak területi bontásban: 

Terület Szolgáltatás Bruttó 

Ózd (Ív utca) 

Alap csomag 2200 Ft 

Prémium 
csomag 3500 Ft 

Ózd (Farkaslyuk, Lénárddaróc, 
Bükkmogyorósd) 

Szociális csomag 1100 Ft 

Alap csomag 1700 Ft 

Prémium 
csomag 2700 Ft 

Jászság (Tarnaörs, Erk, Zaránk, Tarnaméra, 
Boconád, Tarnazsadány, Nagyfüged, 
Jászdózsa, Jászapáti, Jászszentandrás, Ludas, 
Detk, Halmajugra, Domoszló, Markaz, 
Kisnána, Vécs, Visznek) 

Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Kerekegyháza 
 

Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Oroszlány 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

Monorierdő (2019. április 1-től elérhető) 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2022 3400 Ft 

HBO Super Pak 3000 Ft 

HBO Super MaxPak 3600 Ft 

Film Now (Digitális Közszolgálati programcsomag mellé nem igényelhető) 300 Ft 

Felnőtt csomag (kizárólag digitálisan, külön csomagban 
elérhető) 10 Ft 

A díjak előfizetőként és havonta értendők. A "bruttó" díjak ÁFÁ-t tartalmaznak. 



 

A Szolgáltató 2019. február 1-től 2022. június 30-ig igényelhető kábeltelevíziós 
díjcsomagjai és azokra alkalmazandó előfizetési díjak területi bontásban: 

Terület Szolgáltatás Bruttó 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Debrecen* 
Közszolgálati 530 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Székesfehérvár 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Pécs 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Veszprém 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Ajka 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Várpalota 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Dunaújváros 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Gyöngyös/Hatvan 2 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Miskolc/Tiszaújváros 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Tatabánya/Oroszlány 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Nagykanizsa 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Salgótarján/Bátonyterenye 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Nyíregyháza 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Szolnok 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Szentistván 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Győr 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Százhalombatta 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Békéscsaba/Békés 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 



 

A Szolgáltató 2019. február 1-től 2022. június 30-ig igényelhető kábeltelevíziós 
díjcsomagjai és azokra alkalmazandó előfizetési díjak területi bontásban: 

Terület Szolgáltatás Bruttó 

Eger 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Komló 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Kaposvár 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Kecskemét 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Szeged 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Zalaegerszeg 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Gellénháza 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Teskánd 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Nagykapornak 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Csány 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Ecséd 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Érd 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Hort 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Pásztó (Hasznos, Mátrakeresztes) 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Tököl 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Ózd (Ív utca) 

Alap csomag 2200 Ft 

Prémium 
csomag 3500 Ft 

Ózd (Farkaslyuk, Lénárddaróc, 
Bükkmogyorósd) 

Szociális csomag 1100 Ft 

Alap csomag 1700 Ft 

Prémium 
csomag 2700 Ft 



 

A Szolgáltató 2019. február 1-től 2022. június 30-ig igényelhető kábeltelevíziós 
díjcsomagjai és azokra alkalmazandó előfizetési díjak területi bontásban: 

Terület Szolgáltatás Bruttó 

Jászság (Tarnaörs, Erk, Zaránk, Tarnaméra, 
Boconád, Tarnazsadány, Nagyfüged, 
Jászdózsa, Jászapáti, Jászszentandrás, Ludas, 
Detk, Halmajugra, Domoszló, Markaz, 
Kisnána, Vécs, Visznek) 

Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Kerekegyháza 
 

Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Oroszlány 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

Monorierdő (2019. április 1-től elérhető) 
Közszolgálati 600 Ft 

DIGITV 2019 3100 Ft 

HBO Super Pak 3000 Ft 

HBO Super MaxPak 3600 Ft 

Film Now (Digitális Közszolgálati programcsomag mellé nem igényelhető) 300 Ft 

Felnőtt csomag (kizárólag digitálisan, külön csomagban 
elérhető) 10 Ft 

A díjak előfizetőként és havonta értendők. A "bruttó" díjak ÁFÁ-t tartalmaznak. 

 
Az ÁSZF A Mellékletének A.1. függeléke az alábbiakban módosul: 

 

Díjtétel neve Bruttó díj 

DIGI Smart CAM bérleti díja 500 Ft/hó 
 
 
A 2.4. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
Az Előfizető olyan bejelentése, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatás nem előfizetői 
szerződés szerinti teljesítésével, így különösen a szolgáltatás minőségének romlásával, mennyiségi 
csökkenésével, vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével kapcsolatos. 
 
4. Az ÁSZF „B” Melléklete az alábbiakban módosul: 
Az ÁSZF B Mellékletének B3. függeléke az alábbiakban módosul: 

 

Előfizetői csomagok havi díjai 2022. július 1-től:  

Előfizetői csomag megnevezése Előfizetői csomag díja 

DIGIMINI havi díja 1.950 Ft 

DIGITV havi díja 3.700 Ft 

Film Now 300 Ft 

Felnőtt csomag 10 Ft 

Digitális közszolgálati csomag rendelkezésre állási 1.200 Ft 



 

díja 

HBO Super Pak havi díja 3.000 Ft 

HBO Super MaxPak havi díja 3.600 Ft 

FilmMix csomag 400 Ft 

 

Előfizetői csomagok havi díjai 2016. november 1-jétől 2022. június 30-ig: 

 

Előfizetői csomag megnevezése Előfizetői csomag díja 

DIGIMINI havi díja 1.700 Ft 

DIGITV havi díja 3.300 Ft 

Film Now 300 Ft 

Felnőtt csomag 10 Ft 

Digitális közszolgálati csomag rendelkezésre állási 

díja 

1.200 Ft 

HBO Super Pak havi díja 3.000 Ft 

HBO Super MaxPak havi díja 3.600 Ft 

FilmMix csomag 500 Ft 

 

Egyéb havi díjak 

Díj megnevezése Összege 

DIGITV Programcsomag szünetelési díja (Előfizető 

kérésére történő szünetelés esetén) 

500 Ft 

DIGI+ Programcsomag szünetelési díja (Előfizető 

kérésére történő szünetelés esetén) 

500 Ft 

DIGI Programcsomag szünetelési díja (Előfizető 

kérésére történő szünetelés esetén) 

400 Ft 

DIGIMINI Programcsomag szünetelési díja (Előfizető 

kérésére történő szünetelés esetén) 

250 Ft 

HDMI Set-top-box havi bérleti díja 1.000 Ft 

HD beltéri egység havi bérleti díja 500 Ft 

SD beltéri egység havi bérleti díja 300 Ft 

DIGI Smart CAM bérleti díja 500 Ft 

 
A 2.4 pont az alábbiak szerint módosul: 
 
Az Előfizető olyan bejelentése, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatás nem előfizetői 
szerződés szerinti teljesítésével, így különösen a szolgáltatás minőségének romlásával, mennyiségi 
csökkenésével, vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével kapcsolatos. 
 
5. Az ÁSZF „C” Melléklete az alábbiakban módosul: 
Az ÁSZF C Mellékletének C1. függeléke az alábbiakban módosul: 

 
1.1. Internet előfizetési díjak 2022. július 1-től: 
 



 

1.1.1 FTTB területre vonatkozó díjcsomagok: 
 

Díjcsomag 

DIGINet 
100 FTTB 
2022 

DIGINet 
500 
FTTB 
2022 

Maximális (névleges) 
letöltés (Mbps) 100 500 
Maximális (névleges) 
feltöltés (Mbps) 100 300 
Rendes körülmények 
között elérhető letöltési 
sebesség (Mbps) 60 300 
Rendes körülmények 
között elérhető feltöltési 
sebesség (Mbps) 60 180 
Minimális (garantált) 
letöltés (Mbps) 40 200 
Minimális (garantált) 
feltöltés (Mbps) 30 75 

Előfizetési díj 3.400 Ft 3.600 Ft 
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
A maximális sávszélesség keretezéssel együtt érvényes. 
 
FTTB technológia műszaki leírása: 
 
Olyan optikai hozzáférési hálózat, melyben az optikai szál az előfizetői hozzáférési pontot előfizető 
helyiségét is tartalmazó épületen – vagy azonos tulajdonú épületegyüttes valamely épületén – 
belül, vagy annak külső falától 2 m-nél nem távolabb végződik és ehhez az előfizető nem fényvezető 
szállal és nem koaxiális kábellel csatlakozik. 
 

1.1.2 FTTH területre vonatkozó díjcsomagok: 
 

Díjcsomag DIGINet 1000 FTTH 2022 

Maximális (névleges) letöltés (Mbps) 1 000 

Maximális (névleges) feltöltés (Mbps) 300 
Rendes körülmények között elérhető 
letöltési sebesség (Mbps) 700 
Rendes körülmények között elérhető 
feltöltési sebesség (Mbps) 210 

Garantált letöltés (Mbps) 300 

Garantált feltöltés (Mbps) 75 

Előfizetési díj 3.900 Ft 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
A maximális sávszélesség keretezéssel együtt érvényes. 
 
FTTH technológia műszaki leírása: 
 



 

Olyan optikai hozzáférési hálózat, melyben az előfizetői hozzáférési pont optikai szállal van 
csatlakoztatva, és a csatlakozási pont a lakáson belül vagy kívül, annak külső falától 2 méternél 
nem távolabb helyezkedik el. 
 
Az internet-csomag módosítására vonatkozó előfizetői igény megvalósíthatóságát a Szolgáltató 15 
napon belül megvizsgálja, és amennyiben a módosítási igényt elfogadja, úgy a kért 
csomagmódosítást max. 90 napon belül elvégzi. 
 
1.2. Internet előfizetési díjak 2019. február 1-től-2022. június 30-ig: 
 

1.2.1 FTTB területre vonatkozó díjcsomagok: 
 

Díjcsomag 

DIGINet 
100 FTTB 
2019 

DIGINet 
500 
FTTB 
2019 

Maximális (névleges) 
letöltés (Mbps) 100 500 
Maximális (névleges) 
feltöltés (Mbps) 100 300 
Rendes körülmények 
között elérhető letöltési 
sebesség (Mbps) 60 300 
Rendes körülmények 
között elérhető feltöltési 
sebesség (Mbps) 60 180 
Minimális (garantált) 
letöltés (Mbps) 40 200 
Minimális (garantált) 
feltöltés (Mbps) 30 75 

Előfizetési díj 3.100 Ft 3.300 Ft 
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
A maximális sávszélesség keretezéssel együtt érvényes. 
 
FTTB technológia műszaki leírása: 
 
Olyan optikai hozzáférési hálózat, melyben az optikai szál az előfizetői hozzáférési pontot előfizető 
helyiségét is tartalmazó épületen – vagy azonos tulajdonú épületegyüttes valamely épületén – 
belül, vagy annak külső falától 2 m-nél nem távolabb végződik és ehhez az előfizető nem fényvezető 
szállal és nem koaxiális kábellel csatlakozik. 
 
Azon Előfizetők, akik DIGINet 100, DIGINet 100 FTTB, DIGINet 100 Pro csomaggal kötöttek 
határozatlan idejű előfizetői szerződést, vagy határozott idejű szerződésük határozott ideje már 
lejárt, 2019. március 1-től DIGINet 100 FTTB 2019 csomagnévvel vehetik igénybe a szolgáltatást. 
Azon Előfizetők, akik határozott idejű szerződéssel rendelkeznek, a határozott idő lejárta után 
DIGINet 100 FTTB 2019 csomagnévvel vehetik igénybe a szolgáltatást.  
 
1.2.2 FTTH területre vonatkozó díjcsomagok 2022. június 30-ig: 
 

Díjcsomag DIGINet 1000 FTTH 2019 



 

Maximális (névleges) letöltés (Mbps) 1 000 

Maximális (névleges) feltöltés (Mbps) 300 
Rendes körülmények között elérhető 
letöltési sebesség (Mbps) 700 
Rendes körülmények között elérhető 
feltöltési sebesség (Mbps) 210 

Garantált letöltés (Mbps) 300 

Garantált feltöltés (Mbps) 75 

Előfizetési díj 3.100 Ft 

 
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
A maximális sávszélesség keretezéssel együtt érvényes. 
 

2.1 Mobilinternet előfizetési díjak 2022. július 1-től: 
 

Díjcsomag DIGI Net Aktív 50 
Becsült maximális le- és feltöltési sebesség (Mbps) 15/2 

Előfizetési díjban foglalt forgalmi keret (GB) 50  

Garantált le-, és feltöltési sebesség (Mbps) 0/0 

Forgalmi keret túllépése esetén (Kbps) 

Túlforgalmazási díj: 0 Ft. 
A havidíjban foglalt 
adatmennyiség elérése 
után a becsült maximális 
sávszélesség 64/64 (kbps) 
sávszélesség csökkentés. 

Előfizetési díj 1.100 Ft 
 



 

 
2.2 Mobilinternet előfizetési díjak 2019. június 1-től-2022. június 30-ig: 

 
Díjcsomag DIGI Net Aktív 50 
Becsült maximális le- és feltöltési sebesség (Mbps) 15/2 

Előfizetési díjban foglalt forgalmi keret (GB) 50  

Garantált le-, és feltöltési sebesség (Mbps) 0/0 

Forgalmi keret túllépése esetén (Kbps) 

Túlforgalmazási díj: 0 Ft. 
A havidíjban foglalt 
adatmennyiség elérése 
után a becsült maximális 
sávszélesség 64/64 (kbps) 
sávszélesség csökkentés. 

Előfizetési díj 1.000 Ft 
 
 

2.3 Mobilinternet előfizetés díjak 2018. január 1-től 2019. június 30-ig: 
 
A Szolgáltató a jelen pontban foglalt mobilinternet szolgáltatás értékesítését 2019. június 1-jén 
lezárja. 

Díjcsomag 

DIGI 
Net 
mobil 
1 

DIGI 
Net 
mobil 
2 

DIGI 
Net 
mobil 
4 

DIGI 
Net 
mobil 
9 

DIGI 
Net 
mobil 
15 

Maximális  
le- és 
feltöltési 
sebesség 
(Mbps) 

2/1 3/1 7/1 9/2 15/2 

Előfizetési 
díjban 
foglalt 
forgalmi 
keret (GB) 

1  2  4  9  

15 
nappali 
+ 30 
éjszakai 
keret* 

Garantált 
le-, és 
feltöltési 
sebesség 
(Mbps) 

0 

Forgalmi 
keret 
túllépése 
esetén 
(Kbps) 

Túlforgalmazási díj: 0 Ft. 
A havidíjban foglalt adatmennyiség 
elérése után 128/64 sávszélesség 
csökkentés. 

Túlforgalmazási díj: 0 
Ft. A havidíjban foglalt 
adatmennyiség elérése 
után 256/128 
sávszélesség csökkentés. 

Előfizetési 
díj 

1.730 
Ft 

1.990 
Ft 

3.675 
Ft 

5.250 
Ft 

7.240Ft 



 

 
*30 GB extra adatkeret éjszaka: használható minden forgalmi típusra 00:00 és 07:00 óra között. 
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

2.4 Kis- és középvállalkozások részére kínált, 2022. július 1-től igényelhető internet-szolgáltatás: 
 
Internet 
szolgáltatás 

DIGINet 
Növekedés 
100 

DIGINet 
Növekedés 
500 

DIGINet 
Növekedés 
1000 

Maximális 
(névleges)letöltési 
sebesség (Mbps) 

100 500 1000 

Maximális 
(névleges) feltöltési 
sebesség (Mbps) 

100 200 200 

Rendes 
körülmények között 
elérhető letöltési 
sebesség (Mbps) 

90 300 600 

Rendes 
körülmények között 
elérhető feltöltési 
sebesség (Mbps) 

60 120 120 

Minimális 
(garantált)letöltési 
sebesség (Mbps) 

90 300 500 

Minimális 
(garantált)feltöltési 
sebesség (Mbps) 

50 100 100 

E-mail fiók 1x30 Mbyte 2x30 Mbyte 3x 30 Mbyte 
Webtárhely  300 Mbyte 300 Mbyte 300 Mbyte 
Havidíj (bruttó ár) 3.400 Ft 4.445 Ft 5.780 Ft 

 
2015. szeptember 1. napjától fix IP cím nem Üzleti Előfizetők számára kizárólag a jelen pontban 
meghatározott díjcsomagokhoz igényelhető, csomagonként maximum 1db, IP címenként 2.880,- Ft 
áron.  
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

2.5 Kis- és középvállalkozások részére kínált, 2018. január 1-től-2022.június 30-ig igényelhető 
internet-szolgáltatás: 

 
Internet 
szolgáltatás 

DIGINet 
Növekedés 
100 

DIGINet 
Növekedés 
500 

DIGINet 
Növekedés 
1000 

Maximális 
(névleges)letöltési 
sebesség (Mbps) 

100 500 1000 

Maximális 
(névleges) feltöltési 
sebesség (Mbps) 

100 200 200 



 

Rendes 
körülmények között 
elérhető letöltési 
sebesség (Mbps) 

90 300 600 

Rendes 
körülmények között 
elérhető feltöltési 
sebesség (Mbps) 

60 120 120 

Minimális 
(garantált)letöltési 
sebesség (Mbps) 

90 300 500 

Minimális 
(garantált)feltöltési 
sebesség (Mbps) 

50 100 100 

E-mail fiók 1x30 Mbyte 2x30 Mbyte 3x 30 Mbyte 
Webtárhely  300 Mbyte 300 Mbyte 300 Mbyte 
Havidíj (bruttó ár) 3.110 Ft 4.445 Ft 5.780 Ft 

 
6. Az ÁSZF „D” Melléklete az alábbiakban módosul: 
 
A 2.4.pont az alábbiak szerint módosul: 
 
Az Előfizető olyan bejelentése, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatás nem előfizetői 
szerződés szerinti teljesítésével, így különösen a szolgáltatás minőségének romlásával, mennyiségi 
csökkenésével, vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével kapcsolatos. 
 
7. Az ÁSZF „G” Melléklete az alábbiakban módosul: 
 

1. Igényelhető konstrukciók 

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

1.1.1. FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció 

A jelen pontban feltüntetett FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció 2022. július 1-től visszavonásig 
érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze. 
 
Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése, illetve e-számla 
regisztráció. 
 
FTTH területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 
 
Kábeltelevíziós 

díjcsomag 
Telefon 

díjcsomag 
Internet 

díjcsomag 
Listaár Kedvezményes 

csomagár az első 
hónapban 

Kedvezményes 
csomagár a 

második hónaptól 
DIGITV 2022 DIGITel 250 DIGINet 1000 

FTTH 2022 
7.550 Ft 3.900 Ft 6.900 Ft 

 
FTTB területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 
 
Kábeltelevízió

s díjcsomag 
Telefon 

díjcsomag 
Internet 

díjcsomag 
Listaár Kedvezményes 

csomagár az első 
Kedvezményes 

csomagár a 



 

hónapban második 
hónaptól 

DIGITV 2022 DIGITel 
250 

DIGINet 100 
FTTB 2022 

7.050 Ft 3.400 Ft 6.400 Ft 

DIGITV 2022 DIGITel 
250 

DIGINet 500 
FTTB 2022 

7.250 Ft 3.600 Ft 6.600 Ft 

 
1.2 DIGI NEKEM – határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével  

1.2.1 FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció  

A jelen pontban feltüntetett FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció 2022. július 1-től visszavonásig 
érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.  
 
Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése.  
 
FTTH területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 
 
 
 

Kábeltelevíziós 
díjcsomag 

Telefon 
díjcsomag 

Internet díjcsomag Listaár Kedvezményes 
ár 

DIGITV 2022 DIGITel 250 DIGINet 1000 FTTH 2022 7.550 Ft 6.900 Ft 
 
FTTB területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 
 

Kábeltelevíziós 
díjcsomag 

Telefon 
díjcsomag 

Internet díjcsomag Listaár Kedvezményes 
ár 

DIGITV 2022 DIGITel 250 DIGINet 100 FTTB 
2022 

7.050 Ft 6.400 Ft 

DIGITV 2022 DIGITel 250 DIGINet 500 FTTB 
2022 

7.250 Ft 6.600 Ft 

 

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 2022. július 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 2022 DIGITel 250 RITMO 5 695 Ft 2 900 Ft 5 245 Ft 

DIGITV 2022 DIGITel 250 D5 5 875 Ft 3 000 Ft 5 425 Ft 

DIGITV 2022 DIGITel 250 D10 6 540 Ft 3 300 Ft 6 090 Ft 



 

 
 
1.6.2.Műholdas szolgáltatás DIGITV akció 

A jelen pontban feltüntetett akció 2022. július 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem 
vonható össze.  
Az akcióban 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése esetén kedvezményes 
szerelési díjjal érhető el a szolgáltatás kiépítése. A helyszínen felhasznált anyagok díja külön fizetendő.  
 

   Szerelési díj 

Kedvezményes 
szerelési díj  

(12 hónap határozott 
idő) 

1 db Tv-re 11 500 Ft 6 000 Ft 

2 db Tv-re 13 000 Ft 8 000 Ft 

3 db Tv-re 14 500 Ft 10 000 Ft 

 

1.7. Műholdas szolgáltatás DIGITV e-számla akció 

A jelen pontban feltüntetett akció 2022. július 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem 
vonható össze. 
Az akcióban 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése esetén, e-számla 
regisztrációval és kedvezményes szerelési díjjal érhető el a szolgáltatás kiépítése. A helyszínen 
felhasznált anyagok díja külön fizetendő. 
 
 
 
 

  Szerelési díj 

Kedvezményes 
szerelési díj  

(12 hónap határozott 
idő) 

1 db Tv-re 11 500 Ft 6 000 Ft 

2 db Tv-re 13 000 Ft 8 000 Ft 

3 db Tv-re 14 500 Ft 10 000 Ft 

 
 
A DIGITV csomag az akció keretében 12 hónapra szóló határozott időtartamú szerződés megkötése 
esetén az első hónapban a mindenkori ÁSZF szerinti 50%-al csökkentett listaárral vehető igénybe. A 
DIGITV akció keretében a kedvezmény mértéke az első hónapban 1 850 Ft azaz a 12 havi határozott idő 
alatt összesen 1 850 Ft. 
 

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

2.25.1 FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció 
A jelen pontban feltüntetett FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció 2020. február 1-től-2022. június 
30-ig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze. 

DIGITV 2022 DIGITel 250 D20 6 955 Ft 3 600 Ft 6 505 Ft 

DIGITV 2022 DIGITel 250 D40 7 365 Ft 3 800 Ft 6 915 Ft 

DIGITV 2022 DIGITel 250 D80 7 780 Ft 4 000 Ft 7 330 Ft 



 

 
Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése, illetve e-számla 
regisztráció. 
 
FTTH területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 
 
 
 
 
Kábeltelevíziós 
díjcsomag 

Telefon 
díjcsomag 

Internet 
díjcsomag 

Listaár Kedvezményes 
csomagár az első 
hónapban 

Kedvezményes 
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  

 
2.25.2 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, e-számlán keresztüli díjfizetési mód igénybevétele 
a határozott idejű szerződési időszak teljes tartama alatt, illetve 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. 



 

 
2.26 DIGI NEKEM – határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével  
2.26.1 FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció  
 

A jelen pontban feltüntetett FTTH és FTTB területekre vonatkozó akció 2020. február 1-től – 2022. június 
30-ig érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.  
 
Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése.  
 
FTTH területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 
 
Kábeltelevíziós 
díjcsomag 

Telefon 
díjcsomag 

Internet díjcsomag Listaár Kedvezményes ár 

DIGITV 2019 DIGITel 250 DIGINet 1000 FTTH 2019 6.450 Ft 5.999 Ft 
 
FTTB területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 
 

Kábeltelevíziós 
díjcsomag 

Telefon 
díjcsomag 

Internet díjcsomag Listaár Kedvezményes 
ár 

DIGITV 2019 DIGITel 250 DIGINet 100 FTTB 
2019 

6.450 Ft 5.999 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 DIGINet 500 FTTB 
2019 

6.650 Ft 6.200 Ft 

 
2.26.2 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 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. 



 

 
2.27 DIGI NEKEM – e-számlával, határozott időre szóló előfizetői szerződés 
megkötésével  
2.27.1. Kábel modemes területekre vonatkozó akció  

 
A jelen pontban feltüntetett kábel modemes területekre vonatkozó akció 2020. április 1-től-2022. június 
30-ig 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 

 
2.27.2. 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, e-számlán keresztüli díjfizetési mód igénybevétele 
a határozott idejű szerződési időszak teljes tartalma alatt, illetve 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. 



 

 
2.28 Műholdas szolgáltatás DIGITV e-számla akció 

A jelen pontban feltüntetett akció 2020. május 1-től-2022. június 30-ig érvényes, más kedvezménnyel nem 
vonható össze. 
Az akcióban 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése esetén, e-számla 
regisztrációval és kedvezményes szerelési díjjal érhető el a szolgáltatás kiépítése. A helyszínen felhasznált 
anyagok díja külön fizetendő. 
 
 
 
 

  Szerelési díj 

Kedvezményes szerelési 
díj  
(12 hónap határozott 
idő) 

1 db Tv-re 11 500 Ft 6 000 Ft 

2 db Tv-re 13 000 Ft 8 000 Ft 

3 db Tv-re 14 500 Ft 10 000 Ft 
 
 
A DIGITV csomag az akció keretében 12 hónapra szóló határozott időtartamú szerződés megkötése esetén 
az első hónapban a mindenkori ÁSZF szerinti 50%-al csökkentett listaárral vehető igénybe. A DIGITV akció 
keretében a kedvezmény mértéke az első hónapban 1 650 Ft azaz a 12 havi határozott idő alatt összesen 1 
650 Ft. 
 
Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő 
igénybevétele, e-számlán keresztüli díjfizetési mód igénybevétele a határozott idejű szerződési időszak 
teljes tartalma alatt, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 
 
Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás bekapcsolásától/eszköz átadásától számítva a kedvezmények 
igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján határozott 
idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a 
Szolgáltató általi felmondás útján – megszűnik, az általa igénybe vett kedvezményeket Szolgáltató jogosult 
kiszámlázni részére. 
 
Előfizető elfogadja, hogy az akció keretében a megjelölt előfizetési díjra vonatkozó kedvezményt a 
szolgáltatás bekapcsolásától számítva, az első hónapban veheti igénybe, mely kedvezményes időszak más 
hónapokra nem vihető át. A kedvezményes – 1 hónapos – időszakot követő időszakra vonatkozóan a 
szolgáltatás listaárát köteles megfizetni. 
 
 
 

 

8. Az ÁSZF „I” Melléklete az alábbiakban módosul: 
 

Eszr.: 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelete az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes 

szabályairól; 

 

A 2. sz. függelék 2. pontja az alábbiakban módosul: 



 

Táblázatban használt rövidítések jelentése 

− Eht: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

− Eszr: 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelete az elektronikus hírközlési előfizetői 

szerződések részletes szabályairól 

 
 
A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés késedelmes, vagy hibás teljesítése esetén kötbér fizetésére 
köteles az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. számú törvény (Eht.) 143.§ (3). bekezdése 
szerinti külön jogszabály, a 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelete az elektronikus hírközlési 
Előfizetői Szerződések részletes szabályairól, és az alábbiakban meghatározott esetekben, ha 
olyan okból, amelyért felelős, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít. 
 
9. Az ÁSZF „J” Melléklete az alábbiakban módosul: 
 
A 2.1.10. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
A 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendeletben, valamint jelen Melléklet 1.1.3 pontjában 
megfogalmazottak alapján a Szolgáltató a hívásrészletezőt havonta egy alkalommal díjmentesen 
bocsátja rendelkezésre. 
 
A 2. sz. függelék 2. pontja az alábbiakban módosul: 

 
Jelen mellékletben használt rövidítések az alábbi értelemmel bírnak: 
− Eht.: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről; 
− Eszr.: 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelete az elektronikus hírközlési előfizetői 
szerződések részletes szabályairól; 
 
Az ÁSZF J Mellékletének J1. függeléke az alábbiakban módosul: 

 

2022. július 1. napjától hatályba lépő tarifacsomagok 

1.1.1 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 
1600 Ft/hó/SIM* 

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

szerződéskötés esetén 
 1600 Ft/hó/SIM* 

Havi előfizetési díj DIGI, Invitel helyhez kötött vagy DIGI 

műholdas szolgáltatás együttes előfizetése esetén összesen 

(Ft/hó/SIM) határozatlan idejű szerződéskötés esetén 

1300 Ft/hó/SIM** 

Havi előfizetési díjat tartalmazó lebeszélhető percek száma 200 perc 

DIGI hálózaton belüli mobil, és DIGI mobilhálózatból 

magyarországi DIGI és Invitel vezetékes előfizető hívás díja 

(Ft/Perc) 

4,- 

DIGI belföldi hálózaton belüli mobil és DIGI mobilhálózatból 

magyarországi DIGI és Invitel vezetékes előfizető VoWIFI 

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

0,- 



 

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,- 

Becsült maximális sávszélesség (le-és feltöltési sebesség)  
29,3 Mbit/s - 11,2 

Mbit/s 

Garantált sávszélesség (le-és feltöltési sebesség)  0 Mbit/s - 0 Mbit/s 

Kapcsolási díj (Ft/hívás és/vagy Ft/SMS) 0,- 

 

*melyből a mobilinternet- hozzáférési szolgáltatás díja: 800 Ft/hó/SIM 

**melyből a mobilinternet- hozzáférési szolgáltatás díja: 650 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 VoWIFI 

funkcióval. (1.1.2.9.1) 

A díjcsomagra vonatkozó havidíj kedvezmény, DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) vagy DIGI 

műholdas szolgáltatás azonos szerződésszámon meglévő vagy új szolgáltatás(ok) történő egyidejű 

előfizetése esetén érvényesül. A havidíj kedvezmény igénybevétele alól a mobilinternet kivételt 

képez. 

A DIGIMobil PLUSZ tarifacsomag havidíj kedvezménye abban az esetben érvényesíthető, 

amennyiben az Előfizetőhöz rendelt a mobilszolgáltatással megegyező szerződésszámon, az újként 

megrendelt vagy meglévő kábeles vagy műholdas szolgáltatás beüzemelésre került. Amennyiben az 

Előfizető DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) és/vagy DIGI műholdas tarifacsomaghoz kapcsolódó 

előfizetése bármely okból megszűnik, abban az esetben a havi előfizetési díjkedvezményt a 

Szolgáltató egyidejűleg megszünteti.  

DIGIMOBIL PLUSZ tarifacsomagból előfizetésként maximum 4db SIM igényelhető, amennyiben az 

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

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 az 5. pontban rögzített díjazással 

vehető igénybe. A lebeszélhető percek nem vonatkoznak speciális hívásirányokra, 

hívásátirányításra, tudakozó, emelt díjas telefonszámok vagy adományvonalak hívására.  

A díjmentes irányokba kezdeményezett hívás, segélyhívás nem csökkenti a díjcsomagban foglalt 

lebeszélhető perceket.   



 

 

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 díj- illetve szolgáltatáscsomag 

módosítására vonatkozó előfizetői igényt Szolgáltató az igény bejelentését követő hónap első 

napjával teljesíti. Amennyiben az előfizetői igény az adott hónap 25. napját követően írásban 

érkezik be Szolgáltatóhoz, úgy Szolgáltató ezen díj-, illetve szolgáltatáscsomag módosítására 

vonatkozó előfizetői igényt a bejelentést követő második hónap első napján köteles teljesíteni. A 

választott díj- illetve szolgáltatáscsomag szerinti számlázást a Szolgáltató az új díj- illetve 

szolgáltatáscsomag aktiválásának napjától teljesíti. 

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. 

 

1.1.2 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 
1600 Ft/hó/SIM* 

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

szerződéskötés esetén 
1600 Ft/hó/SIM* 

Havi előfizetési díj DIGI, Invitel helyhez kötött vagy DIGI 

műholdas szolgáltatás együttes előfizetése esetén összesen 

(Ft/hó/SIM) határozatlan idejű szerződéskötés esetén 

1300 Ft/hó/SIM** 

Havi előfizetési díjat tartalmazó lebeszélhető percek száma 0 perc 

DIGI hálózaton belüli mobil, és DIGI mobilhálózatból 

magyarországi DIGI és Invitel vezetékes előfizető hívás díja 

(Ft/Perc) 

4,- 

DIGI belföldi hálózaton belüli mobil és DIGI mobilhálózatból 

magyarországi DIGI és Invitel vezetékes előfizető VoWIFI 

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

0,- 

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,- 

Becsült maximális sávszélesség (le-és feltöltési sebesség)  29,3 Mbit/s - 11,2 



 

Mbit/s 

Garantált sávszélesség (le-és feltöltési sebesség)  0 Mbit/s - 0 Mbit/s 

Kapcsolási díj (Ft/hívás és/vagy Ft/SMS) 0,- 

*melyből a mobilinternet- hozzáférési szolgáltatás díja: 1600 Ft/hó/SIM 

**melyből a mobilinternet- hozzáférési szolgáltatás díja: 1300 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 VoWIFI 

funkcióval. (1.1.2.9.1) 

A díjcsomagra vonatkozó havidíj kedvezmény, DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) vagy DIGI 

műholdas szolgáltatás azonos szerződésszámon meglévő vagy új szolgáltatás(ok) történő egyidejű 

előfizetése esetén érvényesül. A havidíj kedvezmény igénybevétele alól a mobilinternet kivételt 

képez. 

A DIGIMobil MAX tarifacsomag havidíj kedvezménye abban az esetben érvényesíthető, amennyiben 

az Előfizetőhöz rendelt a mobilszolgáltatással megegyező szerződésszámon, az újként megrendelt 

vagy meglévő kábeles vagy műholdas szolgáltatás beüzemelésre került. Amennyiben az Előfizető 

DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) és/vagy DIGI műholdas tarifacsomaghoz kapcsolódó előfizetése 

bármely okból megszűnik, abban az esetben a havi előfizetési díjkedvezményt a Szolgáltató 

egyidejűleg megszünteti. 

DIGIMOBIL MAX tarifacsomagból előfizetésként maximum 4db rendelhető, amennyiben az 

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

kezdeményezett vagy fogadott hívás, szöveges üzenet küldése, illetve adatforgalmazás az 5. 

pontban rögzített díjazással 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 díj- illetve szolgáltatáscsomag 

módosítására vonatkozó előfizetői igényt Szolgáltató az igény bejelentését követő hónap első 

napjával teljesíti. Amennyiben az előfizetői igény az adott hónap 25. napját követően írásban 

érkezik be Szolgáltatóhoz, úgy Szolgáltató ezen díj-, illetve szolgáltatáscsomag módosítására 

vonatkozó előfizetői igényt a bejelentést követő második hónap első napján köteles teljesíteni. A 

választott díj- illetve szolgáltatáscsomag szerinti számlázást a Szolgáltató az új díj- illetve 

szolgáltatáscsomag aktiválásának napjától teljesíti. 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. 

 

1.1.3 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 
 1100 Ft/hó/SIM* 

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

szerződéskötés esetén 
 1100 Ft/hó/SIM* 

Havi előfizetési díj DIGI, Invitel helyhez kötött vagy DIGI 

műholdas szolgáltatás együttes előfizetése esetén összesen 

(Ft/hó/SIM) határozatlan idejű szerződéskötés esetén 

800 Ft/hó/SIM** 

Havi előfizetési díjat tartalmazó lebeszélhető percek száma 0 perc 

DIGI hálózaton belüli mobil, és DIGI mobilhálózatból 

magyarországi DIGI és Invitel vezetékes előfizető hívás díja 

(Ft/Perc) 

4,- 

DIGI belföldi hálózaton belüli mobil és DIGI mobilhálózatból 

magyarországi DIGI és Invitel vezetékes előfizető VoWIFI 

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

0,- 

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,- 

Becsült maximális sávszélesség (le-és feltöltési sebesség)  
29,3 Mbit/s - 11,2 

Mbit/s 

Garantált sávszélesség (le-és feltöltési sebesség)  0 Mbit/s - 0 Mbit/s 

Kapcsolási díj (Ft/hívás és/vagy Ft/SMS) 0,- 

 

*melyből a mobilinternet- hozzáférési szolgáltatás díja: 1100 Ft/hó/SIM 

**melyből a mobilinternet- hozzáférési szolgáltatás díja: 800 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 VoWIFI 

funkcióval. (1.1.2.9.1) 

A díjcsomagra vonatkozó havidíj kedvezmény, DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) vagy DIGI 

műholdas szolgáltatás azonos szerződésszámon meglévő vagy új szolgáltatás(ok) történő egyidejű 

előfizetése esetén érvényesül. A havidíj kedvezmény igénybevétele alól a mobilinternet szolgáltatás 

kivételt képez. 



 

A DIGIMobil JUNIOR opció tarifacsomag havidíj kedvezménye abban az esetben érvényesíthető, 

amennyiben az Előfizetőhöz rendelt a mobilszolgáltatással megegyező szerződésszámon, az újként 

megrendelt vagy meglévő helyhez kötött (kábel) vagy műholdas szolgáltatás beüzemelésre került. 

Amennyiben az Előfizető DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) és/vagy DIGI műholdas 

tarifacsomaghoz kapcsolódó előfizetése bármely okból megszűnik, abban az esetben a havi 

előfizetési díjkedvezményt a Szolgáltató egyidejűleg megszünteti. 

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 kezdeményezett vagy fogadott hívás, szöveges üzenet küldése, illetve adatforgalmazás 

az 5. pontban rögzített díjazással 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 díj- illetve szolgáltatáscsomag 

módosítására vonatkozó előfizetői igényt Szolgáltató az igény bejelentését követő hónap első 

napjával teljesíti. Amennyiben az előfizetői igény az adott hónap 25. napját követően írásban 

érkezik be Szolgáltatóhoz, úgy Szolgáltató ezen díj-, illetve szolgáltatáscsomag módosítására 

vonatkozó előfizetői igényt a bejelentést követő második hónap első napján köteles teljesíteni. A 

választott díj- illetve szolgáltatáscsomag szerinti számlázást a Szolgáltató az új díj- illetve 

szolgáltatáscsomag aktiválásának napjától teljesíti. 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. 

A díjcsomagokat havidíj kedvezmény, azaz DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) vagy DIGI műholdas 

szolgáltatást azonos szerződésszámon meglévő vagy új szolgáltatással vagy szolgáltatásokkal 

egyidejű előfizetés nélkül igénybe vevő előfizetők részére az előfizetés megkötését követő első négy 

hónap időtartam alatt a roaming, a nemzetközi irányú hívások és a Mobil Vásárlás szolgáltatások 



 

nem elérhetők, ezeket a Szolgáltató az előfizetés megkötését követő 4. hónap elteltét követően 

aktíválja az előfizető erre vonatkozó igénylése esetén. 

 

2021. január 1. napjától hatályba lépő és 2022. június 30-ig érvényes tarifacsomagok: 

1.1.4 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 
1500 Ft/hó/SIM* 

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

szerződéskötés esetén 
 1500 Ft/hó/SIM* 

Havi előfizetési díj DIGI, Invitel helyhez kötött vagy DIGI 

műholdas szolgáltatás együttes előfizetése esetén 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 és Invitel vezetékes előfizető hívás díja 

(Ft/Perc) 

4,- 

DIGI belföldi hálózaton belüli mobil és DIGI mobilhálózatból 

magyarországi DIGI és Invitel vezetékes előfizető VoWIFI 

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

0,- 

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,- 

Becsült maximális sávszélesség (le-és feltöltési sebesség)  
29,3 Mbit/s - 11,2 

Mbit/s 

Garantált sávszélesség (le-és feltöltési sebesség)  0 Mbit/s - 0 Mbit/s 

Kapcsolási díj (Ft/hívás és/vagy Ft/SMS) 0,- 

 

*melyből a mobilinternet- hozzáférési szolgáltatás díja: 750 Ft/hó/SIM 

**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 VoWIFI 

funkcióval. (1.1.2.9.1) 

A díjcsomagra vonatkozó havidíj kedvezmény, DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) vagy DIGI 

műholdas szolgáltatás azonos szerződésszámon meglévő vagy új szolgáltatás(ok) történő egyidejű 

előfizetése esetén érvényesül. A havidíj kedvezmény igénybevétele alól a mobilinternet kivételt 

képez. 

A DIGIMobil PLUSZ tarifacsomag havidíj kedvezménye abban az esetben érvényesíthető, 

amennyiben az Előfizetőhöz rendelt a mobilszolgáltatással megegyező szerződésszámon, az újként 



 

megrendelt vagy meglévő kábeles vagy műholdas szolgáltatás beüzemelésre került. Amennyiben az 

Előfizető DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) és/vagy DIGI műholdas tarifacsomaghoz kapcsolódó 

előfizetése bármely okból megszűnik, abban az esetben a havi előfizetési díjkedvezményt a 

Szolgáltató egyidejűleg megszünteti.  

DIGIMOBIL PLUSZ tarifacsomagból előfizetésként maximum 4db SIM igényelhető, amennyiben az 

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

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 az 5. pontban rögzített díjazással 

vehető igénybe. A lebeszélhető percek nem vonatkoznak speciális hívásirányokra, 

hívásátirányításra, tudakozó, emelt díjas telefonszámok vagy adományvonalak hívására.  

A díjmentes irányokba kezdeményezett hívás, segélyhívás nem csökkenti a díjcsomagban foglalt 

lebeszélhető perceket.   

 

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 díj- illetve szolgáltatáscsomag 

módosítására vonatkozó előfizetői igényt Szolgáltató az igény bejelentését követő hónap első 

napjával teljesíti. Amennyiben az előfizetői igény az adott hónap 25. napját követően írásban 

érkezik be Szolgáltatóhoz, úgy Szolgáltató ezen díj-, illetve szolgáltatáscsomag módosítására 

vonatkozó előfizetői igényt a bejelentést követő második hónap első napján köteles teljesíteni. A 

választott díj- illetve szolgáltatáscsomag szerinti számlázást a Szolgáltató az új díj- illetve 

szolgáltatáscsomag aktiválásának napjától teljesíti. 

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. 

 

1.1.5 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 
1500 Ft/hó/SIM* 

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

szerződéskötés esetén 
1500 Ft/hó/SIM* 

Havi előfizetési díj DIGI, Invitel helyhez kötött vagy DIGI 

műholdas szolgáltatás együttes előfizetése esetén 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 és Invitel vezetékes előfizető hívás díja 

(Ft/Perc) 

4,- 

DIGI belföldi hálózaton belüli mobil és DIGI mobilhálózatból 

magyarországi DIGI és Invitel vezetékes előfizető VoWIFI 

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

0,- 

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,- 

Becsült maximális sávszélesség (le-és feltöltési sebesség)  
29,3 Mbit/s - 11,2 

Mbit/s 

Garantált sávszélesség (le-és feltöltési sebesség)  0 Mbit/s - 0 Mbit/s 

Kapcsolási díj (Ft/hívás és/vagy Ft/SMS) 0,- 

 

*melyből a mobilinternet- hozzáférési szolgáltatás díja: 1500 Ft/hó/SIM 

**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 VoWIFI 

funkcióval. (1.1.2.9.1) 

A díjcsomagra vonatkozó havidíj kedvezmény, DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) vagy DIGI 

műholdas szolgáltatás azonos szerződésszámon meglévő vagy új szolgáltatás(ok) történő egyidejű 

előfizetése esetén érvényesül. A havidíj kedvezmény igénybevétele alól a mobilinternet kivételt 

képez. 

A DIGIMobil MAX tarifacsomag havidíj kedvezménye abban az esetben érvényesíthető, amennyiben 

az Előfizetőhöz rendelt a mobilszolgáltatással megegyező szerződésszámon, az újként megrendelt 

vagy meglévő kábeles vagy műholdas szolgáltatás beüzemelésre került. Amennyiben az Előfizető 

DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) és/vagy DIGI műholdas tarifacsomaghoz kapcsolódó előfizetése 

bármely okból megszűnik, abban az esetben a havi előfizetési díjkedvezményt a Szolgáltató 

egyidejűleg megszünteti. 

DIGIMOBIL MAX tarifacsomagból előfizetésként maximum 4db rendelhető, amennyiben az 

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

kezdeményezett vagy fogadott hívás, szöveges üzenet küldése, illetve adatforgalmazás az 5. 

pontban rögzített díjazással 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 díj- illetve szolgáltatáscsomag 

módosítására vonatkozó előfizetői igényt Szolgáltató az igény bejelentését követő hónap első 

napjával teljesíti. Amennyiben az előfizetői igény az adott hónap 25. napját követően írásban 

érkezik be Szolgáltatóhoz, úgy Szolgáltató ezen díj-, illetve szolgáltatáscsomag módosítására 

vonatkozó előfizetői igényt a bejelentést követő második hónap első napján köteles teljesíteni. A 

választott díj- illetve szolgáltatáscsomag szerinti számlázást a Szolgáltató az új díj- illetve 

szolgáltatáscsomag aktiválásának napjától teljesíti. 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. 

 

1.1.6 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 
 1000 Ft/hó/SIM* 

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

szerződéskötés esetén 
 1000 Ft/hó/SIM* 

Havi előfizetési díj DIGI, Invitel helyhez kötött vagy DIGI 

műholdas szolgáltatás együttes előfizetése esetén összesen 

(Ft/hó/SIM) határozatlan idejű szerződéskötés esetén 

500 Ft/hó/SIM** 

Havi előfizetési díjat tartalmazó lebeszélhető percek száma 0 perc 

DIGI hálózaton belüli mobil, és DIGI mobilhálózatból 

magyarországi DIGI és Invitel vezetékes előfizető hívás díja 

(Ft/Perc) 

4,- 

DIGI belföldi hálózaton belüli mobil és DIGI mobilhálózatból 

magyarországi DIGI és Invitel vezetékes előfizető VoWIFI 

0,- 



 

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

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,- 

Becsült maximális sávszélesség (le-és feltöltési sebesség)  
29,3 Mbit/s - 11,2 

Mbit/s 

Garantált sávszélesség (le-és feltöltési 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 

**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 VoWIFI 

funkcióval. (1.1.2.9.1) 

A díjcsomagra vonatkozó havidíj kedvezmény, DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) vagy DIGI 

műholdas szolgáltatás azonos szerződésszámon meglévő vagy új szolgáltatás(ok) történő egyidejű 

előfizetése esetén érvényesül. A havidíj kedvezmény igénybevétele alól a mobilinternet szolgáltatás 

kivételt képez. 

A DIGIMobil JUNIOR opció tarifacsomag havidíj kedvezménye abban az esetben érvényesíthető, 

amennyiben az Előfizetőhöz rendelt a mobilszolgáltatással megegyező szerződésszámon, az újként 

megrendelt vagy meglévő helyhez kötött (kábel) vagy műholdas szolgáltatás beüzemelésre került. 

Amennyiben az Előfizető DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) és/vagy DIGI műholdas 

tarifacsomaghoz kapcsolódó előfizetése bármely okból megszűnik, abban az esetben a havi 

előfizetési díjkedvezményt a Szolgáltató egyidejűleg megszünteti. 

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 kezdeményezett vagy fogadott hívás, szöveges üzenet küldése, illetve adatforgalmazás 

az 5. pontban rögzített díjazással 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 díj- illetve szolgáltatáscsomag 

módosítására vonatkozó előfizetői igényt Szolgáltató az igény bejelentését követő hónap első 

napjával teljesíti. Amennyiben az előfizetői igény az adott hónap 25. napját követően írásban 

érkezik be Szolgáltatóhoz, úgy Szolgáltató ezen díj-, illetve szolgáltatáscsomag módosítására 

vonatkozó előfizetői igényt a bejelentést követő második hónap első napján köteles teljesíteni. A 

választott díj- illetve szolgáltatáscsomag szerinti számlázást a Szolgáltató az új díj- illetve 

szolgáltatáscsomag aktiválásának napjától teljesíti. 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. 

A díjcsomagokat havidíj kedvezmény, azaz DIGI, Invitel helyhez kötött (kábel) vagy DIGI műholdas 

szolgáltatást azonos szerződésszámon meglévő vagy új szolgáltatással vagy szolgáltatásokkal 

egyidejű előfizetés nélkül igénybe vevő előfizetők részére az előfizetés megkötését követő első négy 

hónap időtartam alatt a roaming, a nemzetközi irányú hívások és a Mobil Vásárlás szolgáltatások 

nem elérhetők, ezeket a Szolgáltató az előfizetés megkötését követő 4. hónap elteltét követően 

aktíválja az előfizető erre vonatkozó igénylése esetén. 



 

 

10. Az ÁSZF „K” Melléklete az alábbiakban módosul: 
 

Az ÁSZF K mellékletének 1. függeléke az alábbiakban módosul: 

 

 

 

 
 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

 

Díjcsomag neve Havi díj 

Nettó Ft Bruttó Ft 

IPTV Családi Prémium HD 

csomag 

4409,448 5 600,00 

Digitális közszolgálati csomag 1062,99 1350,00  

DIGITV 2022 -IPTV 2667,16 3400,00 

HBO Super Pak - IPTV 2362,20 3000,00 

HBO Super MaxPak - IPTV 2834,64 3600,00 

FilmNow - IPTV 236,22 300,00 

Felnőtt csomag - IPTV 7,87 10,00 


