Tisztelt Előfizetőink!

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 2022.
augusztus 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi:

1. Az ÁSZF „D” Melléklete az alábbiakban módosul:
Az ÁSZF D Mellékletének 1.1.16.5 pontja (A hívó fél előfizetői számának megjelenítése (CLIP),
illetve letiltása (CLIR)) az alábbiakban módosul:
Továbbá a Szolgáltató a 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet 9. § (1) bekezdése szerint biztosítja az
Előfizető írásbeli kérelme alapján a telefonszolgáltatások beszédcélú alkalmazásakor:
2. Az ÁSZF Törzse az alábbiakban módosul:
Az ÁSZF Törzsének 2.5 (Mobil internet-hozzáférési, műholdas műsorterjesztési szolgáltatásra
kötött előfizetői szerződés esetén a felmondás feltételeiről) pontja az alábbiakban módosul:
(1) Az Előfizető a határozott idejű Előfizetői Szerződést a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől
számított 14 napon belül azonnali hatállyal felmondhatja, ha
a) az Előfizetői Szerződés további teljesítéséhez fűződő érdeke azon okból szűnt meg, hogy az
Előfizetői Szerződésben megjelölt előfizetői hozzáférési ponton vagy cím, helyrajzi szám szerint
megjelölt igénybevételi helyen a Szolgáltatás minősége nem felel meg az Előfizetői Szerződésben
foglaltaknak vagy nem vehető igénybe, vagy
b) az internet-hozzáférés Szolgáltatás nem teszi lehetővé a Szolgáltató által az Előfizetői
Szerződés részeként nyújtott digitális tartalom vagy alkalmazás elérését, használatát.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozott idejű Előfizetői Szerződés felmondása esetén vagy, ha az
Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést az (1) bekezdésben meghatározott okokból
mondja fel, a felek egymással elszámolnak, melynek keretében a Szolgáltató a szerződéskötéstől
vagy az Eht. 129. § (1b) bekezdésben foglalt hatálybalépéstől a felmondásig eltelt időre járó
arányos havidíjat, valamint forgalomarányos díjat tartalmazó Szolgáltatás esetében az Előfizető
által felhasznált forgalom díját vagy a Szolgáltatással igénybe vett eseti díjas egyéb szolgáltatások
ellenértékét követelheti. A Szolgáltató egyéb költséget, így különösen felmondási vagy
adminisztrációs díjat nem számíthat fel.
3. Az ÁSZF a 2022. július 1-től érvényes csatornakiosztást tartalmazza.
Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 22/2020. (XII. 21.) NMHH
rendelet 13. § (1) bekezdés g) pontjának megfelelően tájékoztatjuk, hogy a jelen előfizetői értesítésben
megjelölt változásokra tekintettel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (5)
bekezdése alapján Ön, a jelen értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül azonnali hatállyal
további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani előfizetői szerződését.

További információ a www.digi.hu weboldalunkon, az ügyfélszolgálati irodáinkban, vagy a 1272-es,
helyi tarifával, illetve DIGI hálózatból díjmentesen hívható telefonszámunkon keresztül érhető el, ahol
kollégáink készséggel állnak a rendelkezésére.

Budapest, 2022. június 14.
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