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Tisztelt Előfizetőink! 

 

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

Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2012. október 15. napjától hatályba lépő módosításait az 

alábbiakban részletezzük: 

 

1. Az ÁSZF „C” Melléklet 1. számú Függelékének 1.3 pontjában a WLAN hálózaton 

keresztül biztosított Wnet és Wnet+ internet csomagok szolgáltatási területe 

bővül az alábbiak szerint: 

 

WLAN hálózaton történő szolgáltatás előfizetési díjak 2012. október 15-től: 

Díjcsomag WNet WNet + 

Maximális letöltés 
(Mbps) 

4 8 

Maximális feltöltés 
(Mbps) 

1 1 

Garantált letöltés 
(Kbps) 

512 1024 

Garantált feltöltés 
(Kbps) 

256 256 

E-mail fiók (Mbyte) 1 x 30 1 x 30  
Web tárhely (Mbyte) 30 30 
Előfizetési díj 2.500 Ft 3.500 Ft 

Az internethez kapcsolódó telefon tarifáit a Szolgáltató országos helyhez kötött 

telefonszolgáltatás ÁSZF tartalmazza. 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 

2. Az ÁSZF „C” Melléklet 1. számú Függelékéből törlésre kerül a SpeedNet és a 

RapidNet internet csomagok, melyek 2012. október 15-től már nem igényelhető 

csomagokként kerülnek feltüntetésre a Függelék 2.5 pontjában az alábbiak 

szerint: 

 

Internet előfizetési díjak, kizárólag WLAN hálózaton történő szolgáltatás esetén 2010. 

május 1-től: 

Nem igényelhető díjcsomagok 2012. október 15-től 

Díjcsomag SpeedNet RapidNet 

Maximális 
letöltés(Mbps) 

4 8 

Maximális 
feltöltés(Mbps) 

1 1 

Garantált letöltés 
(Kbps) 

512 1024 

Garantált feltöltés 
(Kbps) 

256 256 

E-mail fiók (Mbyte) 1 x 30 1 x 30 

Web tárhely (Mbyte) 30 30 
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Előfizetési díj 1.500 Ft 2.000 Ft 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 

3. Az ÁSZF új melléklettel, a „G” Melléklettel bővül, mely a szolgáltatásokra 

vonatkozó kedvezmények speciális szabályait foglalja össze. 

 

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: nyújtott szolgáltatás területi bővítése, díjcsomag kivezetése, új melléklet 

bevezetése. 

 

Budapest, 2012. szeptember 14. 

 

     Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

http://www.digi.hu/aszf

