Tisztelt Előfizetőink!

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”)
2016. január 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi:
1.

Az ÁSZF Törzs 6.4.1. pontja az alábbiakban módosul:
Az Ügyfélszolgálat minél jobb elérhetőségének biztosítása érdekében a Szolgáltató garantálja,
hogy havi átlagban az Ügyfélszolgálatra érkező hívások legalább 75%-a esetében legfeljebb 60
másodpercen belül ügyintéző bejelentkezését biztosítja.

2.

Az ÁSZF „A” Mellékletének A.1. Függeléke az alábbiakban módosul:
A Szolgáltató 2015. július 1-jétől alkalmazandó kábeltévés előfizetési díjai területi
bontásban:
Szolgáltatás

Bruttó

HBO Super Pak

3000 Ft

HBO Super MaxPak

3600 Ft

Az HBO Super Pak és HBO Super MaxPak, a Felnőtt csomag és a DIGI Film szolgáltatásaink külön
előfizetéssel, a Szolgáltatótól bérelt vagy megvásárolt beltéri egységgel, vagy DIGI Smart CAM-mel
vehetők csak igénybe.
HBO Pak és az HBO MaxPak csomagok 2016. február 1. napjától nem igényelhető díjcsomagok.
2.

Az ÁSZF „A” Mellékletének A.1. Függelékében az alábbi díjcsomagok nem igényelhetők
2016. február 1-jétől:
Szolgáltatás

Bruttó

HBO Pak

3000 Ft

HBO MaxPak

3600 Ft

A díjak előfizetőként és havonta értendők. A "bruttó" díjak ÁFÁ-t tartalmaznak.
3.

Az ÁSZF „B” Mellékletének B.3. Függeléke az alábbiakban módosul:
Előfizetői csomagok havi díjai
HBO Super Pak havi díja
3.000 Ft
HBO Super MaxPak havi díja
3.600 Ft
Az HBO Pak és az HBO MaxPak, valamint a CINEMAX csomagok 2016. február 1. napjától nem
igényelhető díjcsomagok.

4.

Az ÁSZF „B” Mellékletének B.3. függelékében az alábbi díjcsomagok nem igényelhető
díjcsomagok 2016. február 1-jétől:
2016. február 1. napjától az HBO Pak, az HBO MaxPak és a CINEMAX csomagok már nem
igényelhető csomagok:
HBO Pak havi díja
3.000 Ft
HBO MaxPak havi díja
3.600 Ft
CINEMAX havi díja
1.200 Ft

5.
6.

Az ÁSZF „E.” és „E.2” Mellékleteiben feltüntetett csatornakiosztás módosul.
Az ÁSZF „G” Melléklete új akcióval bővül az alábbiak szerint:
8. HBO akció
Jelen pontban feltüntetett akció 2016. január 1-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes.
8.1. Igénybe vételének feltétele
Az akciót minden kábeles és műholdas szerződéssel rendelkező Előfizető igénybe veheti, illetve
azon Előfizetők is, akik a Szolgáltatóval még nem állnak szerződéses jogviszonyban, azaz új
Előfizetőnek minősülnek. Az akcióban való részvétel további feltétele az előfizetés folyamatos 12
hónapig történő igénybevétele, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése.
Amennyiben az Előfizető már rendelkezik HBO Pak, HBO MaxPak, illetve Cinemax csomaggal, és
így kívánja igénybe venni az akciót, úgy az a meglévő csomagok HBO Super Pakra, illetve HBO
Super MaxPakra történő módosításával lehetséges.
8.2. Konstrukciók:
A kedvezmény mértéke 12 havi határozott idejű szerződés esetén:
Díjcsomag
Listaár
Kedvezményes ár
HBO Super Pak
3.000 Ft
2.090 Ft
HBO Super MaxPak 3.600 Ft
2.590 Ft
Az Előfizető DIGI Smart CAM eszközt igényelhet az HBO előfizetéséhez, amennyiben a készüléke
kompatibilis a DIGI Smart CAM-mel. A Szolgáltató a DIGI Smart CAM bérleti díját elengedi,
egészen addig, amíg az Előfizető az HBO csatornára előfizet.

A fenti módosításokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket:
Amennyiben az Előfizető a módosított feltételeket nem fogadja el, úgy kifejezett nyilatkozatával jogosult a
szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani a Szolgáltató módosítás tárgyában megküldött értesítését követő
8 napon belül. Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, úgy 15 napon
belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem
mondhatja fel az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői
szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a
kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető
felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem követelheti a szerződés

felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb
8 nap lehet, a Szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.
Az ÁSZF teljes, egységes szerkezetű formában közzétételre került a www.digi.hu/aszf oldalon, valamint
Ügyfélszolgálatainkon.
Az ÁSZF módosítás indoka: ÁSZF szövegének aktualizálása, új akció bevezetése, díjcsomag elnevezésében történt
változás, csatornakiosztásban bekövetkezett változás.

Budapest, 2015. december 30.

Tisztelettel:
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

