Tisztelt Előfizetőink!

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

1. Az ÁSZF B Mellékletének B3 függeléke az alábbiakban módosul:
Egyszeri díjak:

Díj megnevezése

Összege

Szerelési díj (1 db TV-re)

17.000 Ft

Szerelési díj (2 db TV-re)

19.000 Ft

Szerelési díj (3 db TV-re)

20.000 Ft

Szerelésnél felhasznált anyagok árlistája:

Anyag megnevezése
TÜKÖR+SZERELÉSI KELLÉKEK

Bruttó ár
20 000 Ft

Egység
/darab

2. Az ÁSZF G Melléklet 1.5.2 pontja (Műholdas szolgáltatás DIGITV akció) az alábbiakban
módosul:
A jelen pontban feltüntetett akció 2022. szeptember 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 (kültéri egység és
tetőre történő szerelés) díja külön fizetendő.

1 db Tv-re
2 db Tv-re
3 db Tv-re
Kültéri egység díja
Tetőre történő szerelési díja

Szerelési díj
17 000 Ft
19 000 Ft
20 000 Ft
20 000 Ft
5 000 Ft

Kedvezményes szerelési díj
(12 hónap határozott idő)
11 000 Ft
13 000 Ft
14 000 Ft
9 000 Ft
5 000 Ft

3. Az ÁSZF G Melléklet 1.6 pontja (Műholdas szolgáltatás DIGITV e-számla akció) az
alábbiakban módosul:
A jelen pontban feltüntetett akció 2022. szeptember 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 (kültéri egység és tetőre történő szerelés) díja utólag külön fizetendő.

1 db Tv-re
2 db Tv-re
3 db Tv-re
Kültéri egység díja
Tetőre történő szerelési díja

Szerelési díj
17 000 Ft
19 000 Ft
20 000 Ft
20 000 Ft
5 000 Ft

Kedvezményes szerelési díj
(12 hónap határozott idő)
11 000 Ft
13 000 Ft
14 000 Ft
9 000 Ft
5 000 Ft

4. Az ÁSZF G Melléklet 2.30 pontja (Műholdas szolgáltatás DIGITV e-számla akció) az alábbiakat
tartalmazza:
A jelen pontban feltüntetett akció 2022. július 1-től 2022. augusztus 31. napjáig 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.

Kedvezményes szerelési díj
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.
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.

5. Az ÁSZF G Melléklet 2.31 pontja (Műholdas szolgáltatás DIGITV e-számla akció) az alábbiakat
tartalmazza:
A jelen pontban feltüntetett akció 2022. július 1-től 2022. augusztus 31. napjáig
kedvezménnyel nem vonható össze.

érvényes, más

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

Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő
igénybevétele, 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.
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. augusztus 15.

Tisztelettel:
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

