
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 

2015. október 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

1. Az ÁSZF „B.” Melléklet „B.3” Függelék az alábbi díjjal bővül: 

 

Egyéb havi díjak 

DIGITV Programcsomag szünetelési díja 

(Előfizető kérésére történő szünetelés esetén) 

500 Ft 

 

2. Az ÁSZF „D” Melléklet „D.1” Függeléke az alábbi módosítással bővül: 

 

Az Üzleti Előfizetőink 2015. október 1-jét követően kizárólag a DIGITel 500 díjcsomagot 

igényelhetik. 

 

Továbbá: 

Az Üzleti Előfizetőink 2015. október 1-jét követően kizárólag a nomadikus DIGITel 500 díjcsomagot 

igényelhetik. 

 

3. Módosul az ÁSZF „E.” és „E.2” Melléklete az alábbiak szerint: 

 

Gellénházán kikerül az analóg programkínálatból a CNN az S 28-ról, helyére az AXN kerül. Az AMC 

csatorna az S 27-re kerül. 

 

4. Az ÁSZF „E”, „E.1”, „E.2”, „E.3” Mellékleteiben feltüntetett csatornák szerepeltetésének 

vállalt időpontja 2015. október 31-re módosul. 

 

A fenti módosításokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket: 
Amennyiben az 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. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 
8 nap lehet, a Szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. 
Az ÁSZF teljes, egységes szerkezetű formában közzétételre került a www.digi.hu/aszf oldalon, valamint 
Ügyfélszolgálatainkon. 
Az ÁSZF módosítás indoka: konstrukció változás, díjváltozás, a csatornakiosztásban bekövetkezett változás, a 
csatornák szerepeltetésére vállalt időpont módosul. 

 

Budapest, 2015. augusztus 31. 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

http://www.digi.hu/aszf

