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Tisztelt Előfizetőink! 

 

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

Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2012. november 17. napjától hatályba lépő módosításait az 

alábbiakban részletezzük: 

 

1. Az ÁSZF törzs 5.2 pontja az alábbiakkal egészül ki: 
A korlátozás a megtévesztés esetét kivéve, valamint – amennyiben az előfizető több előfizetői 
szolgáltatást egy egyedi előfizetői szerződés keretében vesz igénybe a díjtartozás (ÁSZF 12.7.) 
esetét kivéve – a műszakilag kivitelezhető mértékben, csak az előfizetői szerződésszegéssel 
érintett szolgáltatásra terjed ki. 

 
2. Az ÁSZF törzs 5.2.1 pontja az alábbiakkal módosul: 

d) az előfizető fogyasztása túllépte az adott szolgáltatás tekintetében az általános szerződési 
feltételekben, illetve az egyedi előfizetői szerződésben az igénybevétel felső korlátjaként 
meghatározott összeget vagy hívás, illetve adatmennyiséget (mobilinternet és telefon 
szolgáltatás esetén). 

 
3. Az ÁSZF törzs 6.1.3 pontja az alábbiakkal módosul: 

h) az előfizető értesítésének módját és időpontját ezen belül is különösen az előfizető 
bejelentésének visszaigazolásáról, valamint a g) pontban foglaltakról történő értesítések 
módját és időpontját. 

 
4. Az ÁSZF törzs 6.2.1 pontja az alábbiakkal egészül ki: 

A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a 
hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb 
elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt egy évig megőrizni. 

 
5. Az ÁSZF törzs 6.2.4 pontja az alábbiakkal egészül ki: 

A Szolgáltató a telefonos ügyfélszolgálatra érkező és az előfizetői jogviszonyt érintő 
megkereséseket, panaszokat, valamint a Szolgáltató és az előfizető közötti telefonos 
kommunikációt külön jogszabályban meghatározottak szerint rögzíti, és visszakereshető 
módon legalább egy évig megőrzi. 

 
6. Az ÁSZF törzs 9.1.3 pontjában törlésre kerül: 

a. Előfizetői Szerződésből hátralévő napok számáról; 
 
7. Az ÁSZF törzs 9.2.1 pontja az alábbiakkal egészül ki: 

d. az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag 
az előfizető számára előnyös módon változnak meg. 

 
8. Az ÁSZF törzs 9.2.2 pontja az alábbiakkal egészül ki: 

A Szolgáltató által kezdeményezett egy- vagy kétoldalú szerződésmódosítás esetén a 
Szolgáltató az előfizetőt olyan szerződésmódosítási ajánlattal köteles megkeresni, amely 
közérthetően és áttekinthetően tartalmazza, hogy a módosítás esetén a szerződés mely 
feltételei milyen módon változnak meg, és megfelelően tájékoztatja az előfizetőt a módosítás 
menetéről. 

 
9. Az ÁSZF törzs 9.2.3 pontja az alábbiakkal egészül ki: 

Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a Szolgáltató az igénybe 
vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. 

 
10. Az ÁSZF törzs 9.2.5 pontjában törlésre kerül: 
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A nyilatkozattétel elmulasztása – mint ráutaló magatartás –, a jogszabályban külön 
meghatározott esetek kivételével, a szerződésmódosítás elfogadásának minősül.  

 
Kiegészül: 
Az előfizetői szerződés kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítását bármelyik fél 
kezdeményezhet. A ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződések kivételével a kétoldalú 
szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha 
azt az előfizető kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta, kivéve ha az Előfizetői Szerződés 
módosítására díjváltozás miatt kerül sor, mert ilyenkor a nyilatkozattétel elmulasztása - a 
Feleknek az Egyedi Előfizetői Szerződésben rögzített erre vonatkozó megállapodása esetén - 
mint ráutaló magatartás, elfogadásnak minősül abban az esetben, ha a Szolgáltató 
bizonyíthatóan eleget tett értesítési kötelezettségének. 
Szóban kötött előfizetői szerződés esetén az előfizető kifejezett szóbeli vagy írásos 
nyilatkozata, írásban kötött előfizetői szerződés esetén az előfizető kifejezett írásos 
nyilatkozata szükséges kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat 
elfogadásához. A szóban és írásban kötött előfizetői szerződés esetén az előfizető tevőleges és 
kifejezett elfogadó nyilatkozata hiányában a szolgáltatás további igénybevétele, mint ráutaló 
magatartás elfogadásnak nem tekinthető, ettől érvényesen eltérni nem lehet. Amennyiben az 
előfizető kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlatot kifejezett, tevőleges 
magatartással nem fogadja el, a szerződés változatlan feltételekkel hatályban marad. A 
kétoldalú szerződésmódosítás további szabályait egyebekben a Szolgáltató általános 
szerződési feltételei tartalmazzák. 

 
Módosul: 
Amennyiben az Előfizető nem nyilatkozik a fenti esetkörbe nem tartozó 
szerződésmódosításról, de a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, úgy részéről ez a ráutaló 
magatartás a módosítások elfogadását jelenti, kivéve az Előfizető számára többletterhet 
jelentő, az adott (az Előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve 
kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosítás esetét, és amennyiben 
ezt a ráutaló magatartással történő elfogadást az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésekor a 
Felek nem zárták ki. 

 
Törlésre kerül továbbá: 
Amennyiben az Előfizetői Szerződés módosítására díjváltozás miatt kerül sor, a 
nyilatkozattétel elmulasztása - a Feleknek az Egyedi Előfizetői Szerződésben rögzített erre 
vonatkozó megállapodása esetén - mint ráutaló magatartás, elfogadásnak minősül abban az 
esetben, ha a Szolgáltató bizonyíthatóan eleget tett értesítési kötelezettségének. 
Vita esetén a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról az Előfizetőt a 
megfelelő módon, időpontban és tartalommal értesítette és az Előfizető ezen értesítés 
tudatában ráutaló magatartásával hozzájárult az Előfizetői Szerződés módosításához. 

 
11. Az ÁSZF törzs 12.4 pontja az alábbiakkal egészül ki: 

Az előfizetői szerződés előfizető általi felmondását a Szolgáltató minden olyan formában 
lehetővé teszi, amelyet a szerződés megkötésére is alkalmaz. 

 
12. Az ÁSZF törzs 12.9.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 

A szerződés megszűnését megelőzően legalább 30, de legfeljebb 60 nappal korábban a 
Szolgáltató köteles az Előfizetőt a számlalevél mellékletében, számlalevél hiányában írásban 
(levélben) vagy ha ehhez az Előfizető hozzájárult más módon (telefonon, e-mailben vagy a 
Szolgáltató honlapján az Ügyfélkapun keresztül) tájékoztatni a határozott időtartamú 
szerződés megszűnésének időpontjáról. 

 
13. Az ÁSZF törzs 12.9.2 pontja az alábbiakkal egészül ki: 

Az előfizetői szerződés előfizető általi felmondását a Szolgáltató minden olyan formában 
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lehetővé teszi, amelyet a szerződés megkötésére is alkalmaz. 
 

Módosul: 
Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú Egyedi Előfizetői Szerződésben 
kötelezettséget vállalt arra, hogy szolgáltatást igénybe veszi, és a szerződést az ebből eredő 
kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést felmondja a határozott 
időtartam lejárta előtt, vagy a Szolgáltató ÁSZF-jének 12.6 és 12.7 pontjában foglaltaknak a 
megsértésével – illetve az Eht. 134. § (13) bekezdésében foglalt magatartás tanúsításával – a 
Szolgáltató felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, a Szolgáltató kizárólag az 
Előfizető által igénybe vett kedvezményeket követeli, a felmondáshoz egyéb hátrányos 
jogkövetkezményt nem fűz. 

 
Kiegészül továbbá: 
Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a Szolgáltató az igénybe 
vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. 

 
14. Az ÁSZF „D” Mellékletének 1.1.10 pontja az alábbival egészül ki: 

 segélyszolgálati állomások. 
 

Módosul: 
A segélyhívások megválaszolása céljából, a Szolgáltató a hívó fél azonosítása kijelzésének 
letiltása, továbbá a helymeghatározási adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulásának hiánya 
vagy visszavonása esetén is a segélyhívó szolgálatok és a segélyszolgálati állomások 
rendelkezésére bocsátja a hívó fél azonosítására, illetve a helymeghatározásra vonatkozó 
adatokat. 

 

 

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: jogszabályi kötelezés. 

 

Budapest, 2012. november 15. 

 

     Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

http://www.digi.hu/aszf

