
 

 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

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

Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. november 11. napjától hatályba lépő módosításait az 

alábbiakban részletezzük: 

 

Szolgáltató az ÁSZF „G” Mellékletének 4. pontjában feltüntetett akciót 2013. november 

11-én visszavonja, 2013. november 11-től nem vehető igénybe: 

 

4. SD box akció FTTH területen 

Jelen pontban feltüntetett akció 2011. december 12-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel 

nem vonható össze. 

 

4.1 Igényvebételének feltételei  

Az akcióval érintett terület: valamennyi FTTH-s családi házas terület. 

 

Az akcióban azon előfizetők vehetnek részt, akik a Szolgáltatóval nem állnak szerződéses 

jogviszonyban, így új Előfizetőnek minősülnek, illetve Szolgáltatóval - bármely fél részéről történő – 

az előfizetői szerződés felmondását követő 3 hónap elteltével újra kívánnak szerződni kábeltelevízió 

szolgáltatásra. 

 

Szolgáltató - az előfizetői szerződés hatálya alatt - az akció keretén belül minden új kábeltelevízió 

előfizető részére, akikkel szemben az akció feltételei fennállnak, egy darab SD boxot biztosít, 

melynek havi bérleti díját elengedi. 

 

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: előfizetői akció visszavonása. 

 

Budapest, 2013. november 8. 

 

     Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

http://www.digi.hu/aszf

