
 

Oldal: 1 / 3 

 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

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

(a továbbiakban: ÁSZF) 2014. november 1. napjától hatályba lépő módosításai az alábbiak: 

 

1. Az ÁSZF Törzs 5.2.4 pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A fizetési felszólítás, a szolgáltatás korlátozásáról, valamint a szolgáltatás felmondásáról szóló 

hivatalos értesítés kiküldésének adminisztrációs díja az ÁSZF A.-D. Mellékleteiben kerül 

meghatározásra.” 

 

2. Az ÁSZF „A” Mellékletének 3. sz. Függeléke az alábbiakban módosul: 

Díjtétel neve Bruttó díj 

Fizetési felszólítás értesítés 200 Ft 

Szolgáltatás korlátozás értesítés 600 Ft 

 

3. Az ÁSZF „B” Melléklet 1. sz. Függelékének 1. pontjából törlésre kerül: 

„Harmadik televízió készülékre történő megrendelése esetén kizárólag bérlésre van lehetőség.” 

 

4. Az ÁSZF „B” Melléklet 1. sz. Függelékének 1.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 

„1.1 Új előfizetőinknek SD készülék 

 

1.1.1 Bérletes konstrukció 

Előfizető az alábbi feltételekkel veheti igénybe a szolgáltatást:  

Amennyiben új előfizetőnk a beltéri egységet nem kívánja megvásárolni, lehetősége van azt a 

Szolgáltatótól bérelni. A beltéri egységnek plusz havi bérleti díja van, melynek díja a B3 Függelékben 

található. 

Ez esetben: 

 Egy televízióra történő megrendelés: 1 db egykártyás beltéri egység kerül beüzemelésre.  

 Két televízióra történő megrendelés esetén: 2 db egykártyás, vagy egy darab kétkártyás beltéri 

egység kerül beüzemelésre.  

 Három televízióra történő megrendelés esetén: 3 db egykártyás beltéri egység, vagy egy darab 

kétkártyás beltéri egység és egy egykártyás beltéri egység kerül beüzemelésre.” 

 

 

5. Az ÁSZF „B” Melléklet 1. sz. Függelékének 1.2 pontja az alábbiak szerint módosul: 

„1.2 Meglévő előfizetőinknek 

 

1.2.1 Bérletes konstrukció utólagos társ beltéri egység rendelés esetén 

 Egy TV-ről két TV-re történő bővítés esetén 1 db egykártyás beltéri egység kerül beüzemelésre. 

Ez esetben Előfizetőt a programcsomag havidíjon kívül a díjszabásban meghatározott havi 

bérleti díjfizetési kötelezettség terheli a második készülék után.  

 Egy TV-ről három TV-re történő bővítés esetén 2 db egykártyás beltéri egység, vagy 1 db 

kétkártyás beltéri egység kerül beüzemelésre. Ez esetben Előfizetőt a programcsomag 
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havidíjon kívül a díjszabásban meghatározott bérleti díjfizetési kötelezettség terheli a második 

és harmadik készülék után. 

 Két TV-ről három TV-re történő bővítés estén 1 db egykártyás készülék kerül beüzemelésre. Ez 

esetben Előfizetőt a programcsomag havidíjon kívül bérleti díjfizetési kötelezettség terheli a 

harmadik beltéri egység után.” 

 

6. Az ÁSZF „B” Mellékletének 3. sz. Függeléke az alábbiakban módosul: 

Egyszeri díjak 

Fizetési felszólítás értesítés 200 Ft 

Szolgáltatás korlátozás értesítés 600 Ft 

SD beltéri egység havi bérleti díja 300 Ft 

 

Egyéb havi díjak 

SD beltéri egység havi díja 300 Ft 

 

7. Az ÁSZF „C” Mellékletének 3. sz. Függeléke az alábbiakban módosul: 

Díjtétel neve Bruttó díj 

Fizetési felszólítás értesítés 200 Ft 

Szolgáltatás korlátozás értesítés 600 Ft 

 

8. Az ÁSZF „C” Mellékletének 3. sz. Függeléke az alábbiakban módosul: 

Díjtétel neve Bruttó díj 

Fizetési felszólítás értesítés 200 Ft 

Szolgáltatás korlátozás értesítés 600 Ft 

 

9. Az ÁSZF „D” Mellékletének 1. sz. Függelékéből törlésre kerül: 

„Harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai 

Az Európai Unió által, minden tagállam területén azonos hívószámmal bevezetésre javasolt 

szolgáltatások, úgynevezett harmonizált közérdekű szolgáltatások hívószámai, amelyek valamely 

konkrét közérdekű – az állampolgárok vagy állampolgári csoportok jólétét és biztonságát szolgáló, 

vagy a bajba jutott állampolgárokon segítő – szolgáltatás díjmentes elérését hivatott lehetővé 

tenni. A számok felépítése: 116def, ahol 116 a harmonizált közérdekű szolgáltatás elérési kódja, def 

pedig a harmonizált közérdekű szolgáltatás azonosítója. Elszámolása Zöld szám jellegű, a szám 

hívásakor a hívást kezdeményező számára a hívás díjmentes.” 
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Továbbá: 

További hívásirányok 

 

 

 

 

10. Az ÁSZF „D” Mellékletének 3. sz. Függeléke az alábbiakban módosul: 

Díjtétel neve Bruttó díj 

Fizetési felszólítás értesítés 200 Ft 

Szolgáltatás korlátozás értesítés 600 Ft 

 

11. Az ÁSZF „E” Mellékletében feltüntetett csatornakiosztás az alábbiak szerint módosul: 

A nagykapornaki csatornakiosztásban helyi csatorna nincs, csak a helyet tartotta fenn a 

Szolgáltató. Tekintettel erre a Szolgáltató kivezette a csatornakiosztásból. 

 

12. Az ÁSZF „E” és „E.1” Mellékleteiben feltüntetett csatornák szerepeltetésének vállalt 

időpontja 2014. november 30-ra módosul. 

 

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.  

Az ÁSZF teljes, egységes szerkezetű formában közzétételre került a www.digi.hu/aszf oldalon, valamint 

Ügyfélszolgálatainkon. 

Az ÁSZF módosítás indoka: ÁSZF szövegének aktualizálása, a csatornakiosztásban bekövetkezett változás, 

konstrukció módosítása, csatornák szerepeltetésének vállalt időpontja módosul. 

 

 

Budapest, 2014. szeptember 30. 

 

 

      Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

Hívásirány Típus Bruttó díjak (Ft) 

Harmonizált közérdekű szolgáltatás 

116def (Zöld szám jellegű) Vezetékes 0 

http://www.digi.hu/aszf

