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Tisztelt Előfizetőink! 
 
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési 
Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2012. október 1. napján hatályba lépő módosításait az 
alábbiakban részletezzük: 
 

1. Az ÁSZF „C” Mellékletében az internet szolgáltatásra vonatkozó adatátviteli 
sebesség mértékegységei pontosításra kerültek. 

 
2. Kizárólag Ajka területét érintő változás az ÁSZF „C” Melléklet 1. számú Függelékének 

2.6 pontjában a PR Net 20/10, PR Net 30/20 és a PR Net 80/25 internet csomagok 

2012. október 1-től már nem igényelhető csomagokként kerülnek feltüntetésre az 

alábbiak szerint: 

2.5 Internet előfizetési díjak, LAN hálózaton történő szolgáltatás esetén 2012. 
január 1-től, kizárólag Ajka területén: 

Nem igényelhető díjcsomagok 2012. október 1-től 
Csomag neve: PR Net 20/10 
Hozzáférés típusa: LAN 
Biztosított kábelmodem: - 
E-mail: 3 postafiók 
Web tárhely: 50 MB tárterülettel 
A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető Korlátlan 
Maximális le- és feltöltési sebesség: 20 Mbps / 10 Mbps 
Garantált le és feltöltési sebesség: 4 Mbps / 2 Mbps 
Maximális számítógépek száma: 1 db 
Havi előfizetési díj: 2.756 Ft + ÁFA = 3.500 Ft 
Kedvezményes havi előfizetési díj: 2.205 Ft + ÁFA = 2.800 Ft 
Kiegészítő forgalmi díj: Nincs 

A munkaállomáshoz 1 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk. Internetszerver-
szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 

Csomag neve: PR Net 30/20 
Hozzáférés típusa: LAN 
Biztosított kábelmodem: - 
E-mail: 3 postafiók 
Web tárhely: 50 MB tárterülettel 
A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető Korlátlan 
Maximális le- és feltöltési sebesség: 30 Mbps / 20 Mbps 
Garantált le és feltöltési sebesség: 6 Mbps / 3 Mbps 
Maximális számítógépek száma: 1 db 
Havi előfizetési díj: 5.118 Ft + ÁFA = 6.500 Ft 
Kedvezményes havi előfizetési díj: 3.150 Ft + ÁFA = 4.000 Ft 
Kiegészítő forgalmi díj: Nincs 

A munkaállomáshoz 1 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk. Internetszerver-
szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 

Csomag neve: PR Net 80/25 
Hozzáférés típusa: LAN 
Biztosított kábelmodem: - 
E-mail: 3 postafiók 
Web tárhely: 50 MB tárterülettel 
A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető Korlátlan 
Maximális le- és feltöltési sebesség: 80 Mbps / 25 Mbps 
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Garantált le és feltöltési sebesség: 8 Mbps / 4 Mbps 
Maximális számítógépek száma: 1 db 
Havi előfizetési díj: 5.906 Ft + ÁFA = 7.500 Ft 
Kedvezményes havi előfizetési díj: 3.780 Ft + ÁFA = 4.800 Ft 
Kiegészítő forgalmi díj: Nincs 

A munkaállomáshoz 1 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk. Internetszerver-
szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 

 
 

3. Az ÁSZF „E” Mellékletének kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó 1. pontja az 
ajkai analóg és digitális programkínálattal bővült. 
 

4. Az ÁSZF „E” Mellékletében szereplő csatornakiosztás vállalt határideje: 2012. 
október 31. 
 

5. Az ÁSZF „F” Melléklete az ajkai vételkörzettel bővült. 
 
 
A fenti módosításokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket: 
Amennyiben 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: lezárt díjcsomag bekerülése, ÁSZF szövegének pontosítása, új szolgáltatási 
terület. 
 

Budapest, 2012. augusztus 30. 
 
 
 
     Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

http://www.digi.hu/aszf

