
 

 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

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

Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2014. április 1. napjától hatályba lépő módosításait az 

alábbiakban részletezi: 

 

1. Társaságunk az ÁSZF „B” Mellékletéből kivezeti a HDMI és HD beltéri egység 

kauciójára vonatkozó rendelkezéseket, mely a Melléklet 5.1 és 5.3 fejezeteit, a 

Melléklet 1. számú Függelékének 5. fejezetét és 5.1 alfejezetét, valamint a 

Melléklet 3. számú Függelékében feltüntetett egyszeri díjakat tartalmazó 

díjtáblázatát érinti. 

 

2. Új szolgáltatás bevezetése miatt az ÁSZF „B” Mellékletének 1. számú Függeléke az 

alábbi új fejezettel bővül: 

5.  DIGI Smart CAM és smart kártya 

A műholdas adások szélesebb körű vételéhez bevezetésre kerül a CA modul egység, a DIGI 

Smart CAM, ami egy NAGRA CI+ fogadó egységből és egy hozzá rendelt NAGRAVISION 

kódkártyából áll.  

A DIGI Smart CAM és smart kártya a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, az eszköz 

tulajdonjoga az Előfizetőre nem száll át. Az Előfizető a rendelkezésére bocsátott DIGI 

Smart CAM-ért és a smart kártyáért teljes körű felelősséget vállal. A kártérítési díjakat a 

B3 Függelék tartalmazza. 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Végberendezés (tévékészülék) helytelen 

beállításáért, a Végberendezés (tévékészülék) hibájából eredő károkért. 

A DIGI Smart CAM-et és smart kártyát a Szolgáltató összepárosítja, így ezek más 

eszközökkel nem használhatók. 

A Végberendezések behangolását, az eszköz telepítését, a televízió alkalmasságának 

ellenőrzését a Szolgáltató kiszállási díj ellenében biztosítja. A Végberendezés (tévékészülék) 

műszaki alkalmatlanságából, technikai paramétereiből, vagy nem megfelelő minőségéből 

adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

Egy Előfizető maximum kettő darab DIGI Smart CAM igénybe vételére jogosult. Az eszköz 

igénybe vételére vonatkozó bérleti díjat a B3 Függelék tartalmazza. DIGI Film és/vagy HBO 

előfizetés esetén az első DIGI Smart CAM bérleti díját a Szolgáltató elengedi a DIGI Film 

és/vagy HBO előfizetés ideje alatt. A DIGI Film és/vagy HBO előfizetés megszűnésekor az 

Előfizető a (első) DIGI Smart CAM bérleti díjának megfizetésére köteles. 

A jelen mellékletben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató ÁSZF Törzs dokumentuma 

alkalmazandó. 

 

A DIGI Smart CAM működésének minimum feltételei:  

 a DIGI Smart CAM minden olyan televízió készülékbe behelyezhető, ami alkalmas a 

műholdas adások vételére (DVB-S vagy DVB-S2 tunerrel rendelkezik) és CI+ típusú CA 

modulok fogadására alkalmas modulfogadó egységgel rendelkezik. Ezen műszaki 

paraméterek meglétéről az Előfizetőnek előzetesen tájékozódnia kell; 

 a DIGI Smart CAM minden olyan set-top-box berendezésbe behelyezhető, ami 

alkalmas a műholdas adások vételére (DVB-S vagy DVB-S2 tunerrel rendelkezik) és 

CI+ típusú CA modulok fogadására alkalmas modulfogadó egységgel rendelkezik.  

Ezen műszaki paraméterek meglétéről az Előfizetőnek előzetesen tájékozódnia kell; 



 

 

 a DIGI Smart CAM alkalmas az összes DIGI által továbbított műholdas adás vételére, 

azonban a DVB-S tunerrel rendelkező fogadó egység csak az SD felbontású csatornák 

vételére alkalmas, a DVB-S2 tunerrel rendelkező egység úgy az SD, mind a HD 

minőségben sugárzott csatornák vételére alkalmas; 

 a DIGI Smart CAM-mel letöltött csatornalisták frissítését az Előfizető végzi el. 

Minden saját készülék által letöltésre kerülő csatornalista egyedi sorrendű, így a preferált 

csatorna sorrendjét az Előfizetőnek kell beállítania. 

Igény esetén az ÁSZF-ben meghatározott díjazás ellenében a Szolgáltató vállalja a DIGI 

Smart CAM beállítását. 

Meghibásodás esetén a DIGI Smart CAM a hozzá tartozó smart kártyával együtt kerül 

kicserélésre. 

 

3. Az ÁSZF „B” Melléklet 1. számú Függelékének 5. pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

Előfizetésenként maximum 3 darab digitális és HD csatornák vételezésére alkalmas beltéri 

egység igényelhető. A 3 darab HD beltériből maximum 2 darab kérhető bérleti 

konstrukcióval, a 3. kizárólag vásárlással igényelhető. 

 

4. Az ÁSZF „B” Melléklet 1. Számú Függelékének 5.1 pontja az alábbiakban módosul: 

Amennyiben a már meglévő Előfizető digitális és HD csatornák vételezésére alkalmas 

beltéri egységre vagy DIGI Smart CAM-re szeretné cserélni meglévő beltéri egységét, úgy 

arra az alábbiak szerint van lehetősége: 

 

a. az Előfizető a Szolgáltató személyes ügyfélszolgálatain személyesen jelentheti be 

igényét a cserére vonatkozóan, régi készülékének egyidejű leadása mellett. 

b. az Előfizető a Szolgáltató hivatalos elérhetőségein jelezheti cserére vonatkozó igényét, 

mely esetben a Szolgáltató a telepítési helyre viszi ki a készüléket, azonban ez esetben 

kiszállási díj kerül kiszámlázásra. 

 

Az Előfizető választása szerint az új beltéri egységet vagy megvásárolja, vagy bérli. Az 

Előfizető a DIGI Smart CAM-et bérli. 

Amennyiben az Előfizető korábban a Szolgáltatótól már megvásárolt HD beltéri egységet 

kíván lecserélni, és azt a Szolgáltatónak leadja, úgy azt az alábbi táblázatban jelölt 

értékben a Szolgáltató beszámítja: 

 

Vásárlástól eltelt idő Bruttó díj 

- 3 hónap 10.000 Ft 

4-6 hónap 8.000 Ft 

7-12 hónap 6.500 Ft 

12-24 hónap 5.000 Ft 

 

Amennyiben az Előfizető csak DUAL típusú beltéri egységgel rendelkezik, és digitális és HD 

csatornák vételezésére alkalmas Berendezést igényel, úgy ebben az esetben nincs 

lehetősége a személyes ügyfélszolgálaton történő cserére. DUAL típusú beltéri egység 

cseréjére kizárólag helyszíni csere útján van lehetőség. DUAL típusú beltéri egység cseréje 

esetén a kiszállási díjon felül a szerelésnél felhasznált anyagok ellenértéke is fizetendő. 

 



 

 

5. Új szolgáltatás bevezetése miatt az ÁSZF „B” Mellékletének 3. számú Függeléke az 

alábbi új díjakkal bővül: 

Egyszeri díjak 

DIGI Smart CAM csere kiszállási díj 4.000 Ft 

 

Egyéb havi díjak 

DIGI Smart CAM bérleti díja 200 Ft 

 

Kártérítési díjak 

DIGI Smart CAM 8.000 Ft 

DIGI Smart CAM smart kártya 2.000 Ft 

 

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: új szolgáltatás bevezetése, az Előfizetők számára kedvezőbb rendelkezés 

bevezetése. 

 

Budapest, 2014. március 31. 

 

      Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

http://www.digi.hu/aszf

