
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

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

2016. február 4. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

1. Az ÁSZF „A” Melléklete új szolgáltatással, fejezettel bővül: 

 

2.4 HBO GO szolgáltatás 

Az HBO GO szolgáltatás az HBO Ceska Republika, spol. s.r.o. (a továbbiakban: „Médiaszolgáltató”) 

lekérhető prémium médiaszolgáltatása, melyet a Szolgáltató a Médiaszolgáltatóval kötött 

megállapodás alapján terjeszt a jogosított felhasználónak minősülő Előfizetők részére. Az HBO GO 

szolgáltatáson keresztül elérhető DRM védelemmel ellátott védett tartalmat a Médiaszolgáltató állítja 

össze, a tartalommal kapcsolatban a Szolgáltató minden felelősséget kizár. Az HBO GO szolgáltatás 

kizárólag Magyarország területén vehető igénybe. Az HBO GO tartalom a Médiaszolgáltató által 

meghatározott időszakban hozzáférhető a jogosított felhasználónak minősülő Előfizetők részére azzal, 

hogy az adott HBO GO tartalomra vonatkozó időablakban az Előfizető (a továbbiakban: Jogosított 

Felhasználó) korlátlan számban nézheti meg az adott HBO GO tartalmat.  

Az HBO GO szolgáltatáshoz való hozzáférés azon 18. életévét betöltött Jogosított Felhasználó részére 

biztosított, aki rendelkezik a Szolgáltatónál (i) az HBO GO szolgáltatáshoz való hozzáférést is biztosító 

HBO Super Pak vagy HBO Super MaxPak igénybevételére vonatkozó legalább 12 hónap határozott 

időtartamra kötött előfizetői szerződéssel, továbbá (ii) rendelkezik az HBO GO szolgáltatás 

igénybevételéhez szükséges legalább 1Mbps sávszélességű Internet előfizetéssel, illetve mobil és 

táblagépek esetében 700kbs sávszélességű Internet előfizetéssel, továbbá (iii) aki az előfizetői 

szerződésben tett nyilatkozata szerint az HBO GO szolgáltatást nem kereskedelmi vagy egyéb, üzleti 

tevékenységgel összefüggő célból kívánja igénybe venni valamint (iv) HBO GO szolgáltatási igényét 

jelezte a Szolgáltatónál és azt megrendelte, majd a kapott regisztrációs e-mail alapján (v) előzetesen 

felhasználóként regisztrált a www.hbogo.hu honlapon. Az HBO GO szolgáltatáshoz való hozzáférés 

további feltétele (i) mobil és táblagépek esetében az HBO GO Interfész (alkalmazás) letöltése az Android 

marketből vagy az Appstore rendszerből és (ii) az eszköz regisztráció.  

Az HBO GO szolgáltatás igénybevételére alkalmas eszköz lehet: (i) számítógép, (ii) mobil telefon (iii) 

tablet és a jövőben (iv) connected TV. A Jogosított Felhasználók regisztrációja és a hozzáférési 

jogosultságának ellenőrzése a www.hbogo.hu oldalon történik. Kizárólag olyan eszközök alkalmasak az 

HBO GO tartalmak lejátszására, amelyek megfelelnek a mindenkori http://www.hbogo.hu oldalon 

található technikai követelményeknek. Bizonyos eszközök nem támogatják a mobil hálózaton való 

műsorterjesztést. 

A korlátozásokra vonatkozó információk szintén megtalálhatóak a www.hbogo.hu honlapon. Ezen oldal 

ellenőrzése minden új eszköz vásárlása, illetve regisztrációja előtt elengedhetetlenül szükséges. 

 

2. Az ÁSZF „B” Melléklete új szolgáltatással, fejezettel bővül: 

 

1.1.3 HBO GO szolgáltatás 

Az HBO GO szolgáltatás az HBO Ceska Republika, spol. s.r.o. (a továbbiakban: „Médiaszolgáltató”) 

lekérhető prémium médiaszolgáltatása, melyet a Szolgáltató a Médiaszolgáltatóval kötött 

megállapodás alapján terjeszt a jogosított felhasználónak minősülő Előfizetők részére. Az HBO GO 
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szolgáltatáson keresztül elérhető DRM védelemmel ellátott védett tartalmat a Médiaszolgáltató állítja 

össze, a tartalommal kapcsolatban a Szolgáltató minden felelősséget kizár. Az HBO GO szolgáltatás 

kizárólag Magyarország területén vehető igénybe. Az HBO GO tartalom a Médiaszolgáltató által 

meghatározott időszakban hozzáférhető a jogosított felhasználónak minősülő Előfizetők részére azzal, 

hogy az adott HBO GO tartalomra vonatkozó időablakban az Előfizető (a továbbiakban: Jogosított 

Felhasználó) korlátlan számban nézheti meg az adott HBO GO tartalmat.  

Az HBO GO szolgáltatáshoz való hozzáférés azon 18. életévét betöltött Jogosított Felhasználó részére 

biztosított, aki rendelkezik a Szolgáltatónál (i) az HBO GO szolgáltatáshoz való hozzáférést is biztosító 

HBO Super Pak vagy HBO Super MaxPak igénybevételére vonatkozó legalább 12 hónap határozott 

időtartamra kötött előfizetői szerződéssel, továbbá (ii) rendelkezik az HBO GO szolgáltatás 

igénybevételéhez szükséges legalább 1Mbps sávszélességű Internet előfizetéssel, illetve mobil és 

táblagépek esetében 700kbs sávszélességű Internet előfizetéssel, továbbá (iii) aki az előfizetői 

szerződésben tett nyilatkozata szerint az HBO GO szolgáltatást nem kereskedelmi vagy egyéb, üzleti 

tevékenységgel összefüggő célból kívánja igénybe venni valamint (iv) HBO GO szolgáltatási igényét 

jelezte a Szolgáltatónál és azt megrendelte, majd a kapott regisztrációs e-mail alapján (v) előzetesen 

felhasználóként regisztrált a www.hbogo.hu honlapon. Az HBO GO szolgáltatáshoz való hozzáférés 

további feltétele (i) mobil és táblagépek esetében az HBO GO Interfész (alkalmazás) letöltése az Android 

marketből vagy az Appstore rendszerből és (ii) az eszköz regisztráció.  

Az HBO GO szolgáltatás igénybevételére alkalmas eszköz lehet: (i) számítógép, (ii) mobil telefon (iii) 

tablet és a jövőben (iv) connected TV. A Jogosított Felhasználók regisztrációja és a hozzáférési 

jogosultságának ellenőrzése a www.hbogo.hu oldalon történik. Kizárólag olyan eszközök alkalmasak az 

HBO GO tartalmak lejátszására, amelyek megfelelnek a mindenkori http://www.hbogo.hu oldalon 

található technikai követelményeknek. Bizonyos eszközök nem támogatják a mobil hálózaton való 

műsorterjesztést. 

A korlátozásokra vonatkozó információk szintén megtalálhatóak a www.hbogo.hu honlapon. Ezen oldal 

ellenőrzése minden új eszköz vásárlása, illetve regisztrációja előtt elengedhetetlenül szükséges. 

 

A fenti módosításokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket: 
Az ÁSZF teljes, egységes szerkezetű formában közzétételre került a www.digi.hu/aszf oldalon, valamint 
Ügyfélszolgálatainkon. 
Az ÁSZF módosítás indoka: új szolgáltatás bevezetése. 

 

 

Budapest, 2016. február 4. 

 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
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